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 רעזדנוא ןופ רעפעשיטנורג יד וצ טרעהעג רעטסינ רעד

 עשירעלייצרעד עראברעדנוװ ןַײז .רוטלוק ןוא רוטארעטיל

 קרעוו ליפ ןיא גנורעּפרעקראפ ריא ןגָארקעג טָאה טסנוק

 סָאד ."רעבשאמ עכָאּפשימ רעד, ןיא סרעדנוזאב ןוא ענַײז

 -רעד וצ טזָאל סָאװ ,ןאמָאר רעשיפָאסָאליפ-לאיצַאס א ןיא

 א ןופ לריג םעד ןפיוא ןלאקינָארכ א ףא טאמיק ןלייצ

 ןופ גנאג רעד ןֶא ךיז טעז סע רעכלעוװ ךרוד ,עכָאּפשימ

 םענופ סעצָארּפ רעשירָאטסיה רעטגַײװצראפ רעד .,סעריוד

 ןוא פונק םעד טלָאמ ןעּפ עטשטנעבעג סרעטסינ .קלָאפ

 קידנלעטשפוא .ןשטנעמ ענעדיישראפ ליפ ןופ לבריוועג

 ןבעל טימ עטקיטעזעגנָא יד ףא טלעװ עכעלרעניא רעייז

 -ראפ יד רעבַײרש רעד טזַײװאב ,ןאמָאר ןַײז ןופ ךעלעטַײז

 עכַאּפשימ יד, .רעטקאראכ סקלָאפ םענופ ןטקעּפסא ענעדייש

 ַײס ןרעטסינ ראפ שיטסירעטקאראכ רָאג זיב זיא ?רעבשאמ

 טימ ַײס ,ןלאטעד עשירעלטסניק ןוא םיטָארּפ עריא טימ

 -ַָאליּפ רעויסערגָארּפ ןוא םזידיסאכ ןגעוו עיצּפעצנָאק ריא

 .ץנעדנעט רעשיפָאס



 "רעבשאמ עכַאּפשימ יד , ןאמָאר ןַײז ןוא רעטסינ רעד

 ןדנוא טגנערב ,גנופאש ןוא ןבעל ןַײז ןגעוו ,ןרעטסינ ןגעוו ןטכארט רימ זא

 זיא ןעמוקעגנָא ןוא ,טנפעעג ךיז ןבָאה ןרעיוט ןוא , :עיצאיצַאסא יד ןרָאקיז רעד

 רענעי טציז טרָאד ...טפול יד טרָאד זיא ןייר ...דלעפילּפע ןקיבײא ןסיוועג ןיא ןעמ

 עטלא ,עטלא ,לדיכָאינעב סעניכש רעד ,דניק ןקיבײא םעד טלייצרעד רע .ןקָאז

 ךיז ןשיווצ ןריפ'ס סָאװ ,ןסעומש יד רעביא טיג ןוא טלייצרעד ,ךעלעסַײמ-ןדיינאג

 -ייא ,עקיבייא סָאד ,רעה םוק ...סט ...ךעלמענורב-דלעפ ענעגרָאבראפ עקיטרָאד יד

 -ינ רעד) "..עלאקילרעטסעווש ןַײז טימ לכעטסאּפ ןטביולגאב םענופ לדיל עקיב

 .?שילױּפ , .רעטס

 -נעטש זיא רעכלעוו ,ןיילא רעטסינ רעד עקאט זיא לכעטסאּפ עטביולגאב סָאד

 טלייצרעד רע ןעוו ַײס ,רעדיל עראברעדנּוװ ענַײז טגניז רע ןעוו ַײס ךעלרע קיד

 ןַײז ןופ טלעו עכעלרעניא יד טלָאמ רע ןעוו ַײס ,ךעלעסַײמ עקידפעשיק ענַײז

 ךלעפילּפע םעניא ,טרָאד .דנאל ןוא קלָאפ ןַײז ןופ טניימ'ס ,"עלאק-לרעטסעווש,

 עסַײמאהי-רעּפיס רעד ןוא קידנטכיול סעמע רעד ,ןייר טפול יד זיא ,ףאשאב ןַײז ןופ

 .קידנקריוו

 -רעד רעיונעג ךיז רימָאל ,"רענטרעגנַײװ יד ןיא ןרעדינּפָארא , רימָאל זיא

 -יל רעשידִיי רעד ןיא וטפוא ןַײז טניימ סָאװ ןוא טַײדאב רעטסינ רעד סָאװ ,ןסיוו

 .רוטארעט

 זיא רע .שטיווָאנאהאק סעכניּפ זיא ןעמָאנ ןַײז .םינָאדװעסּפ א זיא רעטסינ רעד

 ךיז טָאה ןבעל ןַײז .1884 רעבאיָאנ ןטשרע םעד וועשטידרעב ןיא ןרָאװעג ןריובעג

 ּוװ ,עוויוס א ןיא סעכניּפ ךיז טָאה ןגיוצרעד .1950 ןוי ןטרעפ םעד ןסירעגרעביא
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 -יירש רעקידנעמוק רעד טָאה טנגוי רעד ןיא ןיוש .רוטלוק טצעשעג ךיוה טָאה עמ
 ןַײז טרעכַײראב ,ןטרעװ עקיטסַײג עשידַיי עטלארוא יד טנרעלרעד ףיט רעב
 -ור ןוא רעשיעּפָאריײא-װערַײמ רעד ןופ ןטרעװ עטסעב יד טימ טלעוװ עכעלרעניא
 זיולב ןעלמאז סָאװ ,יד וצ טרעהעג טינ טָאה שטיווָאנאהאק סעכניּפ .ןרוטלוק רעשיס
 ןלַײט ךיז ןעועג טיירג קידנעטש רע זיא ןסיו ןטרעבָארעד םעד טימ .ךיז ראפ
 ןא טימ ,לשָאמעל ,ךיז וטסלייט :לאלק םעד ןופ ןטלאהעג טָאה רע .ןטייווצ ןטימ
 טינ ייז ןענַײז רעבָא ןעמאזוצ ,ךעלכעלייט עבלאה ייווצ םענייא ןופ טרעװ ,לּפע
 טיהראפ סע :ייווצ םיא ןופ טרעוװ ,קנאדעג א טימ ךיז וטסלייט .לּפע ןייא יו רעמ
 -יײראב זיא סע ןכלעװ טימ ,רעד :רענייא ךָאנ וצ טמוק סע ןוא קנאדעג ןַײד ךיז
 -אדעּפ וצ ןסעכניּפ טיצ ראפרעד עקאט .רערעהוצ ןַײד ןופ ּפָאק רעד ןרָאװעג טרעכ
 ןבױהעגנָא ךיז טָאה רע ןעוו ,ןעװעג טינ רָאי קיצנאווצ ןייק ךָאנ זיא םיא .קיגָאג
 ,עירָאטידואא יד ןרעטיירבוצסיוא ,םענָאּפא ,יידעק ןוא .ַײרערעל טימ ןקיטפעשאב
 -נלא .ןבַײרש וצ סעכניפ ןָא טבייה ,ןלייט ךיז ףראד עמ ןוא זומ עמ רעכלעוו טימ
 -אט ןשירעבַײרש ןַײז טרילומיטס ןבָאה סָאװ ,סעביס יד ןופ ענייא סָאד זיא סלאפ
 -נאדעג, עלעכיב סיורג ןייק טינ טימ רע טריטויבעד רוטארעטיל רעד ןיא .טנאל
 -עכיב ןקיזָאד םעד ףא ןיוש .(1907 ,ענליוו) "עזָארּפ ןיא רעדיל -- ןוויטָאמ ןוא ןעק
 ןעמ טָאה רעגנאפנָא םעד .רעטסינ רעד :םינָאדװעסּפ ןַײז ןבעגעגנָא רע טָאה על
 ןופ טראנגייא טליפעג ענַײז ןכאז עטשרע יד ןיא ןיוש ךיז טָאה'ס לַײװ ,טקרעמאב
 -רעדנוזאב עשיטסיליטס סרעטסינ טליפרעד ךיז טָאה טּפיוהרעביא .עמעט ןוא טרָאװ
 ןוא (1910 ,עשראוו) "דרע רעד ןופ רעכעה, ךוב ןטירד ןוא ןטייווצ ןַײז ןיא טַײק
 ,(1912 ,וועיק) ?טעבעג ןוא גנאזעג,

 ךָאנ עפעש עטשטנעבעג טסרעסיוא ןַײז טקעלּפטנא ךיז טָאה רעבָא קיטַײזלא
 רעד ןענָאסלעגרעב דיװָאד טימ ךַײלגאב קידנעַײז .עיצוילָאװער-רעבאיטקָא רעד
 רעד ךיז טָאה ,עזָארּפ רעשיטעװָאס רעשידִיי רעד ןופ רעייטשרָאפ רעטסקיטכיוו
 .ערעדנא ןוא "גנאגפוא , ,"סנגייא , רעכיבלמאז יד ןיא טקיליײטאב וויטקא רעטסינ
 -ַאמ , ,(1918 ,וועיק) ?ןזרעפ ןיא ךעלעסַײמ , ענַײז רע טכעלטנפעראפ םרָאפכוב ןיא
 ,(1922 ,וועיק) "ןוויט

 -טסניק סרעטסינ טגנידאב טָאה גנורעפיטראפ רעשילארָאמ וצ גנובערטש יד
 ןיא ןענָאטאב רימָאל ןוא .לָאבמיס ןשירעלטסניק םוצ עיטענ יד :רינאמ עשירעל
 -ייא זיא לָאבמיס רעד ּוװ ,ךעסונ ןַײז ילרטעג רעבַײרש רעד טבַײלבראפ קרעוװ עלא
 -גירּפ א רעבַײרש ןראפ טָאה טַײקשילָאבמיס לַײװ .ןטנעמעלעיטנורג ענַײז ןופ רענ
 סלא טנידעג םיא טָאה טַײקשילָאבמיס לַײװ ,עיצקנופ עשירעלטסניק עקיטכיוו לעיּפיצ
 ,טַײקכעלקריװ רעד ןופ ןדנאנארעדיוו יד ןרעניימעגלאראפ וצ שיטסילאער לטימ
 רעבָא .טַײקנטַאנקעגסױא רעשירעטכיד ןופ םרָאפ רעטסכעה רעד ןיא ייז ןעגנאלרעד
 "טכאדעג,, רעדנעב ייוװצ ענַײז ףא טעבראעג טָאה רעטסינ רעד ןעוו ,ןרָאי יד ןיא
 -מיס יד טָאה ,(1928 ,ווָאקראכ) "רעטיג ענַײמ ןופ , ןוא (1923 ןוא 1922 ,ןילרעב)
 ןופ רעטקאראכ א ןגָארטעג םיסַײמ ערעיײז ןוא ןשזאנָאסרעּפ יד ןופ טַײקשילָאב
 רעד ןיא ?עשיטסאטנאפ סָאד, סלא טנכיײצאב יקסװעיָאטסָאד סָאװ ,םעד
 -ערּפ "טכאדעג, ןוא "רעטיג, סרעטסינ ןיא .רוטארעטיל רעשיטסילאער
 -יֵס עטראורעדמוא טזָאלרעד סָאװ ,עשיטסאטנאפיךעלגנידאב סָאד טרילאוו
 ,סעיצאוט
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 ,ווָאקראכ) ?טעטשטּפיוה ַײרד, ןענַײז גנופאש ןַײז ןיא ּפאטע רעקיטכיוו א
 .(1939 ,עװקסָאמ) "רעבשאמ עכָאּפשימ יד , סרעדנוזאב ןוא (4

 םעיקיסקלָאפ טימ ןָאט וצ טָאה ןרָאי עטצעל ענַײז ןופ גנופאש סרעטסינ םעד
 ןקיזָאד םעד ןופ קרעװ יד .עמָאכלימ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ געט עמאזיורג יד ןיא
 רעד, ,"טפאשדנאל רעיימ , ,"סקּוװרעדיװ, ,"ארָאלּפ , ,"סונגאמ ךעליימ ,) דָאֵירעּפ
 טקיגייראפ ןענַײז ("רעטנאקאב ןַײמ, ,"סעצנוב לסָאי עוויר, ,"לקינייא ןטימ עדיײז
 יד ןופ ןשזאנָאסרעּפ ווָאר'ס .ןעמוקוצַײב טינ זיא ערּוװג עקיטסַײג :עמעט ןייא טימ
 ןוא עיגרענע רעטרירטנעצנָאק טימ ןדָאלעגנָא ןענַײז ןעגנולייצרעד עטנָאמרעד
 .טַײקשיָארעַײכ רעלאטָאט ןופ ףירגנָא םעד סיוא ןטלאה

 ייל רעד ןיא ןעמוק עכלעוו ,רעלטסניק עסיורג ענעי וצ טרעהעג רעטסינ רעד
 םיא ןלָאז רימ זא ,גונעג ןיוש ןיא סָאד ןוא ,ליטס םענעגייא רעייז טימ רוטארעט
 .ןשרָאפ ןוא ןרע

 רעטסינ רעד טָאה (1940 ,ווָאקראכ) ?ןָאסלעגרעב דיװָאד וצ ווירב א, ןַײז ןיא
 -ניק ןופ עיצקנופ רעכעלטפאשלעזעג רעד ןגעוו טגָאזעגסיורא ךיז רָאלק ןוא ןפָא
 טעז -- ,ןכָארטשעגרעטנוא טרָאד טרעוו -- ,קלָאפ סָאד , .רוטארעטיל רעשירעלטס
 ,דָאירעּפ םעד ןיא ַײס -- ,רעלטסניק ןסיורג ןַײז ןופ קרעװ ענעפאשעג יד ןיא ךיז
 ןעַײרטעג א ןיא יװ -- ,רעטעּפש סעריוד טימ ךיוא ַײס ,ןפאשעג ןרעװ יז ןעוו
 יו ,רעּפרעקיקלָאפ א סָאװ ,סעניורסעכ ןוא סעלַײמ ענעי עלא טימ ,ןבעגעג לגיּפש
 ראפ םעד ןעניד עכלעוו ,סעלַײמ יד טימ ךיז קידנעיירפ ,טגָאמראפ ,רעּפרעק רעדעי
 -לעוו ,סעניורסעכ יד ןופ קידנעװערעקּפָא ןוא ,דיירפ ןקידנריצלָאטש ןוא רעטסומ א
 -גריטיזאראּפ-דמערפ א יװ ,טּפעלקעגוצ םעד וצ געוו ןכעלטכישעג ןפא ךיז ןבָאה עכ
 ."סקיוועג רעקיד

 :??טעּפשימ סרעמָאש, ןַײז ןיא טגָאז םעכיילא-םעלָאש זא ,ךיז רימ ןענָאמרעד
 ןיא טעָאּפ רעכעלקריוו רעד ,טעָאּפ רעד ,רעבַײרשי-סקלָאפ רעד ,רעבַײרש רעד,
 יּפָא ,ןדליבּפָא ךיז ןעוט סע ןכלעוו ןיא ,לגיּפש א ,ןרָאי ענַײז ןיא ,עכָאּפע ןַײז ראפ
 ןלארטש יד -- רעסאוו לאווק םענייר א ןיא יװ ,ןבעל םענופ ןלארטש יד ןענַײש
 עיצידארטיםעכיילא-םעלָאש יד רָאפ טצעז רעטסינ רעד ."ןוז רעקיטכיל רעד ןופ
 ןיא רוטארעטיל :גנוניימ רעבלעז רעד אב זיא רע .רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןיא
 :טַײצ ןיא טצענערגאב טינ זיא לגיּפש רעקיזָאד רעד זא ןוא ,לגיּפש א לָאקמעדיױק
 םענעי ןיא רָאנ טשינ לגיּפש רעַײרטעג א קלָאפ ןראפ ןענַײז קרעוו-טסנוק עטכע
 ןיא םוראיוזא .ןטַײצ ערעטעּפש ליפ ןיא ךיוא רָאנ ,ןקיט א ןגירק יז ןעוו ,דָא;רעּפ
 .קלָאפ םעד ראפ ןוא טימ ןבעל טסייה רעלטסניק א ןַײז ,לופסעַײרכא רוטארעטיל
 -- ,ווירב ןבלעז םעד ןיא רע טבַײרש -- ,ףוראב סרעלטסניק-סקלָאפ ןסעמע םעד,
 טימ ןעמאזוצ ,לָאמ רעדעי רָאנ ,טרָאװ ןופ ןיז ןטסגנע ןיא טסנוק יד רָאנ טינ זיא
 סָאד ,עשירערעל סָאד ,עשיטקאדיד סָאד ךיוא ,ריא ןופ ןלײטוצּפָא טינ ןוא ריא
 -ָאפ סָאד לָאמ סעדעי ךיוא טַײדאב סָאד סָאװ ,עקידנטסיירט רעדָא ,עקידנפָארטש
 ראפ טגרָאז סָאװ ,רעריפ-סקלָאפ א יװ רעלטסניק םענופ ןעזסיורָאפ ןוא ןייגסיור
 טינ געװ ןלאיצָאס רעיײז ףא ןעגנולכיורטש ןייק יז ןלָאז סע ,עטריפעג יד
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 -רעביא טינ רעמ סָאד ךיז לָאז -- ,ןפָארטעג ָאי ןיוש ביוא ןוא ןפערט

 .?ןרעזאכ

 א םאטס טינ זיא רעלטסניק רעד !ףוראב רעשירעבַײרש רעד זיא'ס ךיוה יו

 ןיא טרָאװ ןַײז סָאװ ,?עטלמוטעצ יד ןופ, רעריפ רענעי טָא ,םיכּוװענ-ערױמ

 -ויעמ ןוא ןלאוטקעלעטניא יד וצ רָאנ ,רָאד םענופ ?םיליודג, יד וצ רָאנ טדנעװעג

 ןוא טּפינקעג ןיא סָאװ ,רעריפיסקלָאפ א ןַײז זומ רעבַײרש רעד ,ןיינ .םיסָאכ

 -מוא ןיא ןצכערק טינ ןגרָאז טסייה ַײברעד .םיא ראפ טגרָאז ,קלָאפ ןטימ ןדנובעג

 -גרעגלאוועצ ,ןייגסיורָאפ רָאנ ,ןקעטייוו ןיא ןרעווילג ןוא ןייטש טינ ,טַײקנפלָאהאב

 .סערגָארּפ םעד ןוא גנולקיווטנא יד ,גוצרָאפ םעד ןרעטש סָאװ ,רענייטש יד קיד

 רעד ןכלעוו ראפ ,ףוראב-רעלטסניק רעטסכעה רעד -- ,רעטסינ טגָאז -- ,זיא סָאד,

 קלָאפ סָאד ןוא ,בַײלברעביא ןָא ןבעל ץנאג ןַײז טקנעש ןוא קעװא טיג רעלטסניק

 -- ןעמ טניימ סָאד ,ןענָאעטנאּפ ענַײז ןיא רעטרעוו עטסנעש יד טימ ראפרעד טניולאב

 ,קיבַײא ןבעל ןוא סיוא טינ ךיז ןעמענ עכלעוו ,ןשינעכעדעג עקידנרעאב ענַײז ןיא

 ."טבעל קלָאפ סָאד קיביײא יו

 סָאד ןוא ןבעל ץנאג סעמעוװ ,רעלטסניק יד וצ עקאט טרעהעג רעטסינ רעד

 רעטסינ רעד .קלָאפ רעייז ןבעגעגּפַא יז ןבָאה בַײלברעביא ןָא סרעייז ןבעל םעצע

 -עג ןעוועג ,רעטרעוו סמעכיילא-םעלָאש טימ ךיז קידנצונ ,זיא רעגרָאז-סקלָאפ סלא

 .ליפעג ןלעדיא ןא טימ ,דנאטשראפ ןכיוה א טימ ,טסַײג ןכַײר א טימ טשטנעב

 טריטסיזקע םענראפ אזא ןופ רעבַײרש םעד ןוא קלָאפ םעד ןשיװצ םורעד ןוא

 א, באטשסאמ אזא ןופ רעבַײרש א זיא םורעד ,"דנוב רעקיביײא ןא ,רעקראטש א;

 סָאד טָאה רעלטסניק אזא ןוא ."רעשיוי-ץיליימ א ,יוװָאנ א ,ןעהיוק א ,רענידסטָאג

 ןַײז טימ ךיז ןעיירפ ,רעמוק ןַײז ןיא םיא ןטסיירט  עכלעזא לַײװ ,ביל קלָאפ

 -נונעפָאה ,סעוװָאשכאמ ,ןעקנאדעג ,ןעיידיא ענַײז עלא ךרוד םיא ןריפ ןוא דיירפ

 .?טעּפשימ סרעמָאש , .םעכיילא-םעלָאש) "ןעג

 ןופ טסַײג רעד .קלָאפ ןַײז ןופ ןבעל םעד ןיא טלצרַאװראפ זיא טסנוק סרעטסינ

 ןעגנוכיירגרעד ,ןרעגאב ,ןשינעכוז עשירעלטסניק .קרעוװ ענַײז ןיא טבעל טַײצ ןַײז

 ןיא טרירטנעצנָאק ,סעיצאערק ענַײז ןיא ןרָאװעג טווּורּפעגסױא ןענַײז ןלאפכרוד ןוא

 -ארעטיל רעשידִיי רעד ןיא געוו ןַײז ףא .ןרָאװעג טּפיזעגכרוד ייז ךרוד יוװ ןוא יז

 ,רעטרעטַײלעג א .ףעגעניןעווע ןייא ףא טינ ןסױטשעגנָא ךיז טאהעג רע טָאה רוט

 -ניק רעטכע רעדיווטעי ןשטניוו ךיז געמ'ס סָאװ ,ןכייה ענעי טכיירגרעד רע טָאה

 טימ , :רע טלייצרעד "טרעהעג בָאה ךיא ןוא ,טדערעג טָאה ץערעּפ,, ןַײז ןיא .רעלטס

 ןעמ ףראד -- ,ךימ קידנעניימ ,ןרעטַײװ .א טגָאזעג ץערעּפ טָאה -- ,ןיושראּפ םעד

 םיא ןעמ ףראד ,ןעגנירּפשפוא ךיוה לָאז רע ,ליו עמ זא .לָאב א טימ יװ ,ןָאט

 ןגירק ּפָארא-ץעז םעד טגעלפ ןעמעלא ןופ רעמ '-..ןָאט ּפָארא ץעז ןטוג א רעַירפ

 טַײקנדײשאב ןוא סעווינא ןַײז ,קיטירקטסבלעז ןַײז .ןיילא ךיז ןופ רעטסינ רעד

 ,וועגא ,זיא ןעגנופאש ענַײז וצ גנויצאב עגנערטש ןַײז .רעווָאד-םעש א ןרָאװעג זיא

 טבַײרש -- ,רעבָא רימ טָאה סע, .ןצערעּפ טימ שינעגעגאב רעד ןופ ךיוא ןעמוקעג

 ןַײז ןבָאה קידנעטשאב ןיוש לָאז'כ ,לָאמניײא סָאד ךיוא טגינעג -- ,רעטסינ רעד

 ןוא טיה סָאװ ,לָארטנָאק ןכעלטיז-שירערעל ןַײז ןליפ ןוא ,ןגיוא יד ראפ טלאטשעג

 ןיא סעכילש סרעטסינ "...ךעלטרָאװטנאראפ טסיב וד ןעמעוו ראפ ,קנעדעג :טנרָאװ

 -דנוא ןופ עפעש רעד טימ טרינימרעטעד ןעוועג ,ןעז וצ יוװ ,זיא רוטארעטיל רעד

 ןַײז ןיא ,גנוגנערטשנָא רעשירעפעש ןַײז ןיא ,קימאניד ןַײז ןיא .םיניועג ערעז
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 -עּפ ןוא ןעמעכיילא-םעלָאש גיוא ןיא טאהעג קידנעטש רע טָאה גנאג ןשירעלטסניק
 -עג ןַײז ןיא טָאה רע ,טסייה'ס .טעטילאודיווידניא זיא רעטסינ רעד רעבָא .ןצער
 וצ ידעק ,ץלא ןָאט ןעזעג סעכיוק עקידנקריו טימ ןוא ךיז טימ לגנאר
 ,רע ןַײז

 .ןכיירגרעד למיה םעד טלָאװעג טָאה שטנעמ א רענייא :טלייצרעד עדנעגעל א
 רעיוט ןופ טרעדנאוועג טרָאד ןוא םיור םענופ ןכייה יד ןיא ןבילקראפ ךיז רע טָאה
 יָאט ,גנאג ןיא דימָאט .רעהפוא ןא ןָא ,ריש א ןָא ,ענכאמ וצ ענכאמ ןופ ,רעיוט וצ
 ןָאק -- ריט א רענייא אב טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה םעצולּפ ןוא .ףָאלעג ןיא דימ
 טגערפ .טקרעמאב ןקָאז א סע טָאה .ןכאמ טשינ ןאּפש ןייא ןייק ,רעטַײװ ןיײג טשינ
 :טרעפטנעעג ףורעד םיא רענעי טָאה ??ןרילבעג ןייטש וטסיב ַײמעלא , :םיא רע
 רעד טָאה--:!טוג טשינ רעײז !טוג טשינ, ."ןגעװאב טשינ רעמ ךיז ןָאק'כ,
 ןיז םעד וטסרילראפ ,ריט רעד אב ,ָאד טָא ךיז וטסטלאהראפ -- .טגָאזעג ןקָאז
 .ןרעװ טלדנאווראפ ןייטש א ןיא ,עלילָאכ ,טסנָאק ןוא ,טסַײג ןוא ןבעל ןַײד ןופ
 יינ רעד .ןעלמיה יד וצ טליצ סָאװ ,ןשטנעמ םענעי טָא טנָאמרעד רעטסינ רעד
 זיא סָאװ ,םעד טימ ןָאט וצ טאהעג טינ לָאמ ןייא ןייק טסנוק ןַײז ןיא טָאה רעטס
 ןטַײז עלא ןופ ןסָאלשראפ זיא סָאװ ,טרעווילגראפ ןוא טמערופעגסיוא טסעפנזַײא
 געוו א טכוזעג ןעקנעד טרא ןטפיטראפ ןַײז טימ טָאה רע .רעטיצ א ןָא ,ריר א ןָא
 -רָאבראפ יד ןטכיולסיוא ייז ךרוד יידעק ,ןשטנעמיטימ ענַײז ןופ רעצרעה יד וצ
 ראפרעד רעשפע .ןבעל םענופ ןשינעטער עפיט יד ,ןַײז םענופ ןטנענָאּפמָאק ענעג
 -וש עניוזא ןעניפעג רימ ּוװ ,"דאנעוואנ, סעמעָאּפ עקילרפ ענַײז ןופ ענייא טסייה
 רעליוה טימ ...ןַײרא טלעװ רעד ןיא ךָאנ טנגוי רעד ןיא טזָאלעגקעוװא ךיז , :סער
 -עגסיוא ןוא ןוורפסיוא יידעק ?סָאװ בילוצ ."רָאנ ןליוו ןליוה טימ ,רָאנ טנגוי
 לעװ סָאװ וצ ...ןבעל ןיא ןוא געוו ןפא ןפערט ךימ טעװ סָאװ ןוא, .ןרעוװ וצ טווּורּפ
 ּוװ ,?טכענ ןיא, טכוז רעטכיד רעד ??ןבעל ןַײמ ןופ ףָאס םוצ ןכיירגרעד ךיא
 ּוװ ,"ןגעו ףא ןוא טלעװ ףא עכָאגשזאה ןייק ,גיוא ןייק , ּוװ ,טינ טכאוו רענייק
 ןוא ?טזָאלראפ זיא ּפָאק ןַײז , ןוא ןטלאק א ףא ןייטש א ףא טציז עריוב רעד עליפא
 -ראפ ,טלּפענראפ ןוא טקוראפ זיא םיא ּפָאק ןיא, ןוא "?טכאמשראפ ןרעטש ןַײז,
 ןאד טכאנ ןיא, :טעָאּפ רעד סיוא טפור טַײקינעּפשרעדיװ רענעּפָא ןיא .?טלטַײה
 ןיז ןָא ,ךָאד טלעו יד זיא ףליה ןָא -- ןעַײרש ןוא ןענייוו לעוו'כ ןייגמוא ןיא
 ןיא טקורדעג ןעװעג זיא "דאנעוואנ, זא ,ןעקנעדעג ףראד עמ ."ןעיאר ןָא ןוא
 ןבָאה טַײל-שטיװעקשירוּפ יד טימ ןעמאזוצ עקנארכַא עשיראצ יד ןעוו ,רָאי 2
 ןעמעוו ,םוטנדַיי עשיסור סָאד טסייה'ס ,סילייב לדנעמ טכירעג םוצ טלעטשעג
 רעטסינ רעד טָאה ךָאד ןוא .םוקמוא רעקיטסַײג ןוא רעשיזיפ טעָארדעג טָאה סע
 ןַײז ןופ ןורעפ-"ומאכאנ, עטצעל יד ןיא טרעלקרעד שייװענ ןוא ןעזעגסיורָאפ
 :עמעָאּפ

 ,ןעמוקעג זיא גָאט רעד
 ,ןעמונראפ עליפט ןַײד ןוא דייל ןַײד ןוא ראצ ןַײד
 ,ןפָא זיא רעיוט רעד ןוא ...טכיירגרעד זיא ליצ ןַײד
 ,ןפאש םוצ ןוא גָאט םוצ עשז ךאוורע ,עשז ךאוורע



 ,ןגרָאז ןופ ןוא דרע ןופ ןוא טכאנ ןופ ןיוש ךאוורע
 .ןגרָאמירפ ןופ דיל רעד וצ ףוא ןיוש ייטש ,ףוא ייטש

 -סקלָאפ יד ןופ ורמוא רעשירעפעש א ןבילבראפ ןוא ןעוועג זיא רעטסינ רעד

 ןוא זומ טלעוו יד זא ,גנוגַײצרעביא עפיט רעיײיז ,ןביולג ןוא ןסיוועג רעייז ,ןסאמ

 יד טײטש טנפעעג ןוא , .קילגמוא ןוא זייב ,ראצ ןופ ןרעוװו טזיילעגסיוא טעװ

 ףא ןוא ,ןוז יד טײטש למיה ןיא ןוא ,למיה רעד טגיל רעטיול ןוא יולב ,טלעוו

 -עמאּפ ןוא ליטש ,ךעלרעסאוו יד ךיז ןעניר סע ןוא ...ןסיורד רעביל רעד ןוז רעד

 ןצראה ןופ יוזא יז טימ טייג סע ןוא ...סיורא ןַײא ןופ טלעק יד יוזא ןעִיצ ךעל

 טרעוו ץלא ,טכאוורעד ץלא ...טסעגראפ סטכעלש ןיא ץראה סָאד ,ּפָא רעטניוו רעד

 -ירפ,) "טביולג ןוא ןביולג ליוו ,טפָאה ןוא ןפָאה ליוו ,קידעבעל ןוא שירפ ןוא ַײנ

 סרעלטסניק םעד זא ,טשינ ןעד ןעמ טעז .(1910 ,וועַיק ,ךאנאמלא רעשידִיי ,"גניל

 רעד ,רעגער רעקַיורמוא רעד זיא רעטסינ רעד ?טסיירט ןוא רָאװ טימ לופ זיא ףור

 ראפ, רעַײּפ ןגָארטעג סעלָאּפ ענַײז ןיא טָאה רעכלעוו ,רָאד םענעי ןופ ךירדאמ

 -שאמ עכָאּפשימ יד,) "םיא זיב ןבילקעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,למיש ןקידסעריוד םעלא

 ;?רעב
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 ןעוועג זיא רעטסינ רעד זא ,ןטלאה סָאװ ,עקינייא ךיז ןעניפעג טנַײה זיב ךָאנ

 ,רעטסינ רעד) םינָאדװעסּפ ןַײז ןופ ןעז וצ, זיא סָאװ ,?ָאטינגָאקניא , רעבַײרש א

 רעטשרע רעד ןענישרעד זיא'ס ןעוו ,םעדכָאנ טשרע זא ןוא ,?(רענעגרָאבראפ רעד

 -רעד קימיטשנייא קיטירק יד טָאה ,"רעבשאמ עכָאּפשימ יד , ןאמָאר םענופ לייט

 זומ רעבירעד .ןשטנעמ םענעגייא ןא יו ,?ןטקעלּפטנא , ןא יו רעבַײרש םעד טרעלק

 ןא; קרעװ ענַײז עלא ןיא זיא רעטסינ רעד זא ,ןכַײרטשרעטנוא שירָאגעטאק ןעמ

 א ןוא רעּפָארטש א ,קלָאפ ןַײז ןופ ןבעל םעד ןיא רעטלצרָאװראפ א ,"רענעגייא

 טָאה ןעלטימ עשירעפעש עלעניגירָא טימ ,םינאפיוא ענעדיישראפ ףֹא .רעטסיירט

 -םיטניא ןראפ ַײס ןעוועג לעוטקא ןיא סָאװ ,םעד ןגעו טדערעג קידנעטש רע

 יד טול .קלָאפ ןשידַיי םענופ םעִיק ןכעלטפאשניימעג ןראפ ַײס ,ןבעל ןשידיכעי

 טשרע ןרָאװעג טקעלּפטנא זיא רעטסינ רעד זא ,ךיז טמוקאב רעקיטירק עקיזָאד

 םעד זיב טסאפראפ טָאה רע סָאװ ,ץלא ןוא "רעבשאמ עכַאּפשימ , ןַײז ןיא

 גנוקעלּפטנא יד טשינ טשרעמיולק ןיא ,סעדיוס עליוה ןיא ,ןאמָאר ןקיזָאד

 ןטקארטסבא, ןא ןופ ?ָאטינגָאקניא; ןימ א סעּפע רָאנ ,עפעש ןַײז ןופ

 ."טסאטנאפ

 -עייל םעד ןלעטשראפ ךיז יוזא .םינָאדװעסּפ א ,טגָאזעג יװ ,זיא רעטסינ רעד

 ןגארפ ןפורעגסיורא קידנעטש טָאה טלעװ רעד ןלעטשרָאפ ךיז יוזא ןוא רענ

 -טייקראפ יד ךיז טליפ םינָאדװעסּפ םעניא ?םעד טימ רע טניימ סָאװ .ןגארפ ןוא

 טאהעג טינ ןבָאה עכלעוו ,סעװָא עשירארעטיל ערעזדנוא טימ רעבַײרש םענופ גנול

 םעקסעה ןיא .ןעגנופאש ענעגייא ערעייז ףא ןעמענ ערעייז ןלעטשוצסיורא עַינּפ יד

 ןַײז ףא טלעטשעגסיורא שטיווָאנאהאק סעכניּפ טָאה עיצידארט רעקיזָאד רעד טימ

 רעד, ןַײז רָאנ ,ךיז טינ (עקירעביא עלא ףא םעדכָאנ ןוא) קרעװו טשרע

 עשירארעטיל יד טימ רָאנ טינ ןָאט וצ טָאה םינָאדוװעסּפ רעקיזָאד רעד ."רעטסינ
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 ףליה רעד טימ :טניימ סָאװ ,טַײקיטראנגייא טימ ,ןיילא ךיז טימ ךיוא רָאנ ,סעװָא

 רעבַײרש רעד-- רעטרעװ ערעדנא טימ .טקעלּפטנא ןרעװ טַײקנגרָאבראפ ןופ

 שטיווָאנאהאק סעכניּפ .ןקעלּפטנא ךיז סָאמ רעלופ רעד ןיא יידעק ,ךיז טליהראפ

 ,טסוג ןַײז ,סוהעמ ןַײז זיא רעטסינ רעד .רעבַײרש זיא רעטסינ רעד ,שטנעמ זיא

 -ָאנאהאק סעכניּפ .ןגָאז וצ סָאװ ןבָאה ןַײז ,עפעש עשירעלטסניק ןַײז ,עוועט ןַײז

 םענופ גנוריציפיטנעדיא יד ,טסבלעז ךיז טימ ןַײז ןַײז ןיא שטנעמ רעד זיא שטיוו

 טלאטשעג עוויטאטנעזערּפ יד זיא ,רעדיװ ,רעטסינ רעד :עפוג ךיז טימ *םָאדָא-ןעב,

 -טנא עקיטסַײג ריא ,טַײקכעלנעזרעּפ רעשירעפעש סעשטיווָאנאהאק סעכניּפ ןופ

 ןוא ךיז טימ ןַײז וצ גנובערטש עקיורמוא ריא ,גָאלאיד םוצ גנארד ריא ,גנולקיוו

 ןוא טעז סָאװ ,רוטארעטיל רעד ראפ ,רענעייל ןראפ ,םענעי ראפ ןַײז קיטַײצכַײלג

 טרעוו רעכלעוו ,םענעי ןעה ,ןיילא ךיז ןעה ףוא טקעד ןוא ּפָא טלגיּפש ןוא טרעה

 .ןיא רע יו שרעדנא ןַײז טינ ליו רעטסינ רעד .טלעוו רעד ראפ טלעטשעגסיורא

 -טנא יד זיא רעטסינ רעד .רעפעש םענופ עלגינ יד ןרעוװ טניימ רע ,טרעקראפ

 רעד .רעקנעד ןוא רעלטסניק ,רעטכיד סלא שטיווָאנאהאק סעכניּפ ןופ גנוקעלּפ

 ,ָאזלא .שטיווָאנאהאק סעכניּפ ןופ טסַײג רעשירעפעש רעַײרפ רעד זיא רעטסינ

 -אב יד ,ךעלטנגייא ,זיא ,/טעה ירּפ, סרעטסינ םעד ןפורעגנָא טרעוװ סָאװ ,סָאד

 ןוא ןלאברעוו ריא ןגָארקעג טָאה עכלעוו ,ענַײז עיגרענע עשירעלטסניק עטַײרפ

 טגָאז רעבַײרש רעד יװ טָא .קרעװ עקילָאצליפ ענַײז ןיא קורדסיוא ןשירעדליב

 ןוא יולב ."רעדנוזאב ןַײז טשינ ליווכ ,ןיילא ןַײז טשינ ליווכ , :רָאלק ןוא ןפָא

 --טלעװ רעסיורג ,רעסיורג רעד ןיא ,דלעפ ןיא טיירב ןוא טַײװ ,למיה ןיא ףיט

 ןיא ?רעלטסניק רעד ךָאנ לי סָאװ ןוא .ןעמאזוצ ןַײז ליו רע ןעמעוו טימ טָא

 ביג טלעוו ןַײד ןוא סמערָא עקיבא עסיורג רימ ביג, :רע טגָאז טָאג וצ טעבעג א

 רימ רָאנ .!רעניײק ןוא סנייק ...םעטָא ןָא זיב ,יז קירד ,עילוט'כ -- :ייז ןיא רימ

 -- ייז ןיא רימ ביג טלעװ ןַײד ןוא סמערָא עקיבא עסיורג רימ ביג ...ייווצ

 -ירפ ,) ?...ייגרעד -- ןוא יז שוק א ביג'כ ...יז קעמש ...יז ךוז ,ןגיוא יד סילש'כ

 רענילעה א טבעלעג טָאה ןרעטסינ ןיא זא ,ןענעכייצראפ וצ ַײדעק זיא ָאד .("גניל

 א ןוא גנילירפ א ןופ ןענילכראפ שעמאמ ךיז טגעלפ סָאװ ,"רענידנצעג, א

 לדנקלָאװ א ןופ ,דלאוו ןיא עלעגייפ ןוא דלעפ ןיא עלעטניוו א ןופ ,לארטשדןענוז

 -ימייה יד, טכאוועג ןרעטסינ ןיא טָאה רענילעה ןטימ טנאהיאב-טנאה .למיה ןיא

 עָאנאה ךיז ןעניגראפ טינ סָאד ,עזעקסא ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,עשיטסיאדוי יד ,"עש

 טעז יוזא ..ןטרָאג ןיא לדמענורב א ןוא דלעפ ןיא לכעלעווק א ןופ ןבָאה וצ

 ןיא ַײס ,געוו ןשירעפעש ןַײז ןופ גנאפנָא ןיא ַײס טלעװ עכעלרעניא ןַײז סיוא

 -רעד רעטצעל טאמיק ןַײז ןיא ַײס ,?רעבשאמ עכָאּפשימ יד, דיל-ןענאווש ןַײז

 ןוא .רוטאנ עשירעלטסניק ןייא ,ךעסונ ןייא זיא רעטסינ רעד .?ארָאלּפ , גנולייצ

 ןרעיױי עכלעוו ,ןטרעוװירוטלוק ענעי וצ טרעהעג ,ןפאשאב טָאה רע סָאװ ,ץלא

 .קלָאפ םענופ ןשינעכעדעג יד ןיא קיביײא
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 ןוא ,ןאראפ זיא סָאװ ,םעד טימ ןָאט וצ טָאה טסנוק זא ,סעמע זיא'ס ביוא
 ךיוא טָאה טסנוק זא ,ןגָאז וצ קיטכיר סיוועג זיא ,ןַײז ןָאק סָאװ ,םעד טימ ךיוא
 עכָאּפשימ יד, ןאמָאר ןַײז וצ טרָאװרָאפ םעניא .ןעוועג זיא סָאװ ,םעד טימ ןָאט וצ
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 ,ךוב ןקיזָאד םעד ןיא טרעדלישעג טרעװ סָאװ ,טלעוו יד , :רימ ןענעייל "רעבשאמ

 יו .סערעטניא ןוא עזאב רעשימָאנָאקע רערָאג ריא טימ ןדנּוװשראפ ןיוש זיא

 רעװש ץנאג ןעוועג זיא םיא זא ,ַײברעד רע טרעלקרעד ,קיטכירפוא קידנעטש

 .ןאמָאר םעניא ןקריו סָאװ ,ןעניושראּפ ענעי ןגעוואב ךיז ןכאמ ןוא ןבעלוצפוא

 ןיא ןוא טַײהנעגנאגראפ יד טקעוװעגפוא ךָאד רע טָאה ,ףורעד טקוקעג טינ ןוא

 -עלטסניק ייז ראפ ןענופעג ןוא סעשאפענ עריא ןעזרעד ,ןבעל טכיוהעגנַײא ריא

 רעד טגָאז-- ,ןָאטעג רעבָא סָאד בָאה ךיא , ?סָאװ בילוצ .גָאװ ןוא סָאמ עשיר

 ןגנוי םעד ןענעקאב וצ יידעק ,שינעטנעקרעד רעכעלטכישעג בילוצ -- ,רעבַײרש

 ראפ טכאמעגכרוד ןבָאה רימ סָאװ ,ךעלאהעמ ןקידלאוג םעד טימ רָאד

 ןופ טַײקכעלקרױו רעזדנוא ּפָא טליט סָאװ ,טינשּפָאטַײצ ןצרוק אזא

 ."רענעי

 טָאה עבאגפוא עשירעלטסניק סלא ןבעל סקלָאפ םענופ שינעטנעקרעד יד

 ןגעוואב ךיז ןלָאז ןשינעעשעג עטרעּפרעקראפ ןאמָאר םעניא יד זא ,ןעוועג םעריוג

 ַײרד ןעניימ ןלָאז ןעגניר ַײרד יד ןא ןוא ,"ןע , טָאטש רעד ןופ ןעגניר ַײרד ןיא

 -טפאשלעזעג רעד ןופ ןטנעמעלע-טנורג יד רָאפ ןלעטש עכלעוו ,ןטנענָאּפמָאק-טנורג

 -נוהרָאי ןט-19 םענופ ןרָאי רע-70 יד ןיא קלָאפ ןשידִיי םענופ רוטקורטס רעכעל

 .שעדיוקיילק ןוא רעלדנעה ,סעכָאלעמלאב :טרעד

 ןבָאה .ןדיישראפ קיטסַײג ךיוא רָאנ ,לאָיצָאס רָאנ טינ ןענַײז ןעגניר ַײרד יד

 רעיוט-ןוא-ריט ּוװ ,"ענעפָא יד, ןלוש םינימ ַײרד ןאמָאר םעניא רעבירעד רימ

 -נָא ךיז רעטניוו ןוא ןליק ךיז רעמוז ןעמוק סָאװ ,יד ראפ ןפָא קידנעטש ןענַײז

 .רעניד ענַײז ןוא טָאג ריא ,עסאמ ענשאּפערָאה יד ךיז טלמאזראפ ָאד .ןעמעראוו

 ,טפול ןוא םיור ןייק :טינ רע טרעדָאפ ךאס ןייק .טָאג ריא זיא יוזא ,עסאמ יד יו

 ןופ טַײל-יײנּפ יד ראפ טרָא-עליפט א--לוש ?עטלא, יד ;טַײקכעלרעסיױא ןוא ץוּפ

 ןיא - טנעװ עריא ,טָאטש ןיא ןעיניב רעטסכעה רעד זיא יז ."ןע, טָאטש רעד

 רעד ןופ רעדליב ךיז ןעעז ףורא עילעטס רעד זיב טנעװ עלא ןופ .בראפילייא

 .עיגָאלָאטימ רעשלביב

 עשיכַאלעמלאב ?ןע, טָאטש יד טגָאמראפ ,ןלוש עטנַאמרעד ייווצ יד רעסיוא

 עקיטעטליוו ןוא עמורפ ןופ ןוא .רעדַײנש ,רעטסוש ,ןדימש ןופ םישַארדעמעטָאב

 .סערוועכ

 טַײקיטראנדײשראפ רעלאיצַאס ןוא רעקיטסַײג רעקיזָאד רעד ןופ ןָאפ ןפא

 -רעבשאמ ַײרד ןופ לריוג םעד םורא ןאמָאר םענופ טעשזוס רעד ךיז טלקיווטנא

 וצ קרעוװ סָאד סיוא רעבירעד טעז ךעלרעסיוא .רעטלא ןוא עשיומ ,יזול :רעדירב

 ןסעמערעדניא .סרעבשאמ יד ןופ "סעדליוט עלייא , ןא ,קינָארכ-עילימאפ א ןַײז

 עטײרב א ףאשאב סרעטסינ רעקיזָאד רעד טָא רָאפ ךיז טימ טלעטש רעבַא

 לזדנעּפ-ףעשיק ןַײז טימ טלָאמ רעלטסניק רעד רעכלעוו ףא ,טנװַײל עשירָאטסיה

 -יו ןוא ןעגנויצאבנשיווצ ענַײז ,ןיומאה ןטרעדילגעצ לאַיצָאס םענופ ןבעל סָאד

 -סיוא ןוא ןטפאשנדַײל ענַײז ,ןשינעמוקסיוא עקיטסַײג ןוא עלעירעטאמ ,ןדנאנארעד

 ,/רעבשאמ עכָאּפשימ רעד, ןגעװ ןבירשעג ןבָאה עכלעוו ,עלא טאמיק .רעיוד

 טל ַײס ,טלאהניא ןשיפָאסָאליפ ןפיט ןַײז טיױל ײס ןא ,ןכָארטשעגרעטנוא ןבָאה

 ןרעװ טכַײלגראפ ןאמָאר רעקיזָאד רעד ןָאק םרָאפ רעשירעלטסניק רעדנעִילג ןַײז

 רעשיעּפָארײא-װערַײמ ןוא רעשיסור רעד ןופ ןעגנופאשירעטסַײמ עטסעכ יד טימ
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 סאמָאט רעדָא ,"ווָאזאמאראק רעדירב , סיקסוועיָאטסָאד ,לשָאמעל ,יוװ ,רוטארעטיל

 ."סקָאָארבנעדוב , סנאמ

 עכעלרעניא יד טנכייצ רע ןעוו ,עמכָאכ טימ טליּפש ןוא טגניז רעטסינ רעד

 טַײקכעלרע רעשילארָאמ ןַײז ןופ טרעטסַײגאב זיא רעבַײרש רעד .ןיזול ןופ טלעוו

 ,עטרעסעבעגסיוא ןא טלעװ יד ןעז ןליוװ ןַײז ןופ ,טפאשגולק רעראברעדנּוװ ןוא

 עגנאל ךָאנ .ןַײּפ ןוא גרָאז ןופ עטַײרפאב א ןצנאגניא ,עכעלקילג ןוא עקינוז א

 עקיטסַײג ןענופעג טָאה רע זא ,ןיוול ךיז טכוד ןעגנולקאוו ןוא ןשינרעדנאוו

 רעוװעלסארב יד ןופ עטיש יד :םיורט ןוא ןליו ןַײז ראפ סעדיוסעי

 .םידיסכ

 עשיטסימיזעיגילער א זיא סָאד .םזידיסאכ םעד ןריניפעד ץרוק רָאג ָאד רימָאל

 םענופ ןרָאי רעקיסַײרד יד ןיא עניארקוא ףא ןענאטשטנא זיא סָאװ ,גנוגעוואב

 -לאב לעָארסַיי ןענאטשעג ןזיא גנוגעוואב רעקיזָאד רעד ןופ ץיּפש ןיא .הי ןט8

 א ענָאװאק טימ ןגָאז סָאװ ,ןדִיי עטעשָאּפ זא ,טנרעלעג טָאה רעכלעוו ,וװָאטמעש

 םעניא סעיקב סיורא ןזַײװ סָאװ ,יד ןופ טָאג אב רערעַײט ןענַײז ,םיליט לטיּפאק

 ,טָאה ערעל עקיזָאד יד .סעשטּפארטס סטָאג סלא סיורא ךיז ןלעטש ןוא סעפסיוט

 םעד טקירדעגסיױוא ךָאד סָאמ רעסיוועג א ןיא ןוא םרָאפ רעזעיגילער א ןיא ,סעמע

 עשידַיי ןבָאה רעבירעד .ריקליוו ןשיריוװג ןגעק ןיומאה םענופ טסעטָארּפ ןלאיצָאס

 ןעגנאגעג ןרעג ,םזידיסאכ םעד ןעמונעגפוא גנורעטסַײגאב טימ סעקינשאּפערָאה

 ַײרד יד וצ ןגיוצעג ךיז טָאה ,רעטסינ רעד טזַײװאב ,יזול .ןגעוו ענַײז ןיא

 סערציוא ערעייז וצ ,"ןע, טָאטש רעד ןופ (ןדימש ,רעדַײנש ,רעטסוש) ?ןעניש,

 עשילארָאמ ןופ טלעוװ יד ןעלטייקפיונוצ טליצ סָאװ ,רעד זיא יזול .סעלָאריױג ןוא

 .קלָאפ םענופ ןשינעפרעדאב עכעלגעטגָאט יד טימ ןטרעוװו

 -ראפ ,רעכיוס א דַיי א ןיא רע .עשיומ רענַײז רעדורב רעד זיא רענגעק ןַײז

 -רעכּוװ ןוא םיצירּפ טימ טקאטנָאק ןיא טמוק ,םינָאיניא-טלעג ןוא לדנאה ןיא ןָאט

 טפעשעג ןופ אהיוה ןוא למוט ןטימ ,ןרָאטידערק ןוא טַײל-עכולעמ טימ ,סעקינ

 -נַײא ןָא קיביײא ןופ ןיא טלעװ יד זא ,טגַײצרעביא ףיט זיא עשיומ .רעכסימ ןוא

 גנוריפנָא יד טיורטראפ טָאה ןיילא טָאג זא ןוא עמערָא ןוא עכַײר ףא טלייטעג

 רעבשאמ עשיומ .סרעטסַײט עבָארג ןגָאמראפ עכלעוו ,ענעי רָאנ טלעװו רעד טימ

 -ַאכ ,זיא רע .סעימשאג רעכעלרעגריב רעשידִיי רעד ןופ גנורעּפרעקראפ יד זיא

 ןוא טיה סָאװ ,אזא ןופ זיולב רעבָא ,טַײקידסעבאש ןופ רענגעק ןייק טשינ ,עליל

 ןכעלרעגריב-שידִַיי ןטעװעדנופעגנַײא םעד ,רעדייס ןשינָאבאר-שיריװג םעד טכאוו

 ןעמענאב טינ ןפיוא-םושעב עשיומ ןָאק ראפרעד זיולב עליפא ןיוש .ןבעלנכָאװ

 .ךערעד םעַײנ סיזול

 עניוזא ןאראפ ןענַײז סע זא ,יול טרעלקרעד ןעשיומ טימ ךעוקיו א ןיא

 טרָא ןייא ףא רָאנ טנערב ןוא טייטש עכלעוו ,טכיל א ןענָאמרעד סָאװ ,םיכירדאמ

 ,עניוזא ךיוא ןאראפ רעבָא ןענַײז סע .םורא ריא יװ רעמ טינ טכיולאב ןוא

 טכיל ,טייג יז ןיהּוװ סָאװ ,טכיל רעקידנעיג א וצ ןכילגעג ןענַײז עכלעוו

 ןעַײרפאב וצ ךעלגעמ זיא אזא רָאנ ןוא .רעזַײװגעװ א ראפ טניד ןוא יז

 טבײה עכלעוװ, ,עכמיס טקידיײרּפ אזא לַײװ ,רעיורט ןוא סעווצא ןופ טלעװ יד

 ןופ ןוא גנוי טלא ןופ טכאמ ,רעדנּוװ טפאש ,טרעטַײל ןוא טבייהרעד ,ףורא

 -רעדפורא ךייה רעטסכעה רעד זיב ןָאק סָאװ ,אזא -- ךאז רעטסבָארג רעד

 ."ןעגנאל



 ףֹא רעטסינ רעד טָאה רעדירב עדייב יד ןופ טקילפנָאק ןשיטאמארד םעניא

 ,םידיכעי ןופ עיגָאלָאכיסּפ עטריצנערעפיד יד ןזיוואב ןפיוא ןשירעלטסניק טכע ןא

 ,ןעגנומיטש-לאלק טרעּפרעקראפ ,יזול ,רענייא .ןטלעוו ייווצ ןרעּפרעקראפ עכלעוו

 ,עשיומ ,רעטייווצ רעד :קלָאפ ןופ לריוג ןראפ גרָאז יד ,לארָאמ ןופ סָאמ עכיוה יד

 ,ןבעל טארּפ א ןופ לּפאצ םעד ,םזילאודיווידניא ןזאושזרוב םעד טרעּפרעקראפ

 -עגיא םענופ ןַײזלױװו ןגעװו ךעלכאזטּפױה טגרָאז ןוא טכארט סָאװ

 .ךיא םענ

 א, ןופ ,טשרעמיולק ,ןעמָאנ ןיא ,דָאטעמ ןשירעלטסניק ןשיפיצעּפס א טימ

 טקילפנָאק םעד ןיא .עיציזַאּפ ןַײז ,ןיימ ןַײז רעבַײרש רעד סיוא טקירד ,?ןדמערפ

 ןא רָאנ ,רעטכאבָאאב רעװיסאּפ ןייק טשינ רעטסינ רעד זיא רעדירב ייווצ יד ןופ

 -ַײב טלָאװ ,רעלטסניק רעד טלייצרעד ,רעדמערפ א ןעוו .רעמענלײטנָא רעוויטקא

 ראפ רעטייל ןכױה א טעז רע זא ,טכאדעג םיא ךיז טלָאװ ,ךעוקיוו םאב ןזעוועג

 רענייא ןעוו רעבָא .םיא ףא ףורא ןעייג ןטַײז עדייב ןופ ןשטנעמ ייווצ ןוא ,ךיז

 ..ןעמוקעגנָא טכַײל םיא זיא סָאד ןוא ,ּפערט ךָאנ ּפערט טמענ ,קַיור טגַײטש

 טָאה ,קילעטשרעטניה .,ןייגכָאנ םענעי ליו סָאװ ,רעטיװצ רעד ןיא

 םיא ךיז טיג ערעל יד, רעבָא ,ןענאּפש ךיז טנרעל ..ךיײה רעד ראפ עריומ

 ןראפ ןוא ,םיא ראפ סָאמ ןייק זיא סָאמיגַײטש סמענעי לַײװ ,ןַײא טינ

 סעמכאמ ןוא לדניװשּפָאק סעמכאמ ,טסאּפעג טינ ךייה יד ןיא ּפָאק סנטייווצ

 ."עריומ

 יוזאיו ,טַײקשירעדליב עשיכאנאט יד ןוא רעטייל ןטימ עיצאיצָאסא-שעמוכ יד

 -טסניק עקיטכיו א סיוא ןליפ ,ּפערט ענַײז ףא ןרעטעלק גירק ןיא ןשטנעמ ייווצ

 ןופ ןשינעכוז סיזול זא ,רעטנוא םעד טימ טכַײרטש רעטסינ .עיצקנופ עשירעל

 ןיא טלצרָאװראפ ףיט ןענַײז ןוא רעטקאראכ ןקידנרעיוד א ןבָאה ןטַײקצנאג עַײנ

 .עטכישעג רעזדנוא

 ןיולב ָאד ןלעװ רימ .ךוב םענופ טלאהניא םעד רעביא טינ ָאד ןלייצרעד רימ

 -ָאסָאליפ-ףיט רעד ,סוהעמ רעד טקעדעגפוא טרעװ סע ּוװ ,גָאלאֵיד םעד ןעגנערב

 ןיא ןטלאטשעג עטסקיטכיוו ייווצ יד ןופ ןיז רעשיגָאלָאכיסּפ-שַיײדיא ןוא רעשיפ

 ."רעבשאמ עכָאּפשימ רעד,

 -גראב ןטפעשעג יד ןעװ ,טסייה'ס ,ןעשיומ אב טכעלש ןטלאהעג טָאה'ס ןעוו

 -אב א טימ ןיזול וצ ךיז רע טדנעװ ,ףורא-גראב ןקילגמוא ,סערָאצ ןוא ,ּפָארא

 -- ,ןיינ --? .ןעמָאנ ןַײז ףא בוטש יד ןבַײרשוצרעביא ןביולרעד םיא רע לָאז :עשָאק

 םעד ןופ םיא טעב ןוא טינ ליו רע--,טרעפטנעעג ףראש יזול ףורעד טָאה

 .ןעַײרפאב

 .טגערפעג עשיומ טָאה -- ?סָאװראפ --

 ךיז טגָאז רע ןוא טלדנאהעג טינ ןעמָאנ ןַײז טימ לָאמנייק טָאה רע לַײװ --

 .ןלעטשראפ וצ סעלווא זיא-טינ'ס-סעמעוו םיא טימ ּפָא ךיוא

 רעד ךָאד זיאס -- .ןָאטעג גערפ א עשיומ טָאה -- ?סעלווא ערעסָאװ --

 ,ךיז טכאמ'ס ןעוו ןוא גנע'ס ןעװ ,עלא ךיז ןריפ יוזא ,םָאליוָאה-ךערעד

 עלא ךָאד ןעוט יוזא .ןטראוורעביא טַײצ לקיטש רעװש א ףראד עמ ןעװ
 .םירכָאס

 ?,,,טינ -- ךיא ןוא ,ָאי -- םירכָאס --
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 -רעד יד ןיא עכעלנייועגרעסיוא סָאד ןּפאכוצפוא טַײקַיײּפ סרעטסינ םעד

 -טכע רעשירעלטסניק רעלופ טימ טַײקכעלגעמ יד םיא טיג ןשינעעשעג עטסטראוו

 םעד ןופ .טולביסנבעל ןוא טפאזיסנבעל טימ ןטלאטשעג ענַײז ןקיטעזוצנָא טַײק

 -ָאסרעּפ ענעי וצ טרעהעג עשיומ זא ,רענעיל םעד רָאלק טרעװ גָאלאַיד ןקיזָאד

 עשידרע עקידסעשָאמאמ טימ טרינימרעטעד טרעװ טפארקבַײרט סעמעוװ ,ןשזאנ

 -ראפ רעייז ןופ גנוצוּפאב ןימ א ןַײז וצ סיוא טעז סָאװ ,עיצידארט טימ ןוא ןליצ

 ענעי ןופ סיצמאט רעד טרעּפרעקראפ זיא ,רעדיוו ,ןיזול ןיא .טלעוו רעטרעווילג

 -אק עשיטע ןופ טרילָארטנָאק טרעװ געװסנבעל סעמעװ ,ןדלעה-רעטסינ

 .סעירָאגעט

 טעז ןוא קימאניד ןיא ,געוואב ןיא יזול זיא ןאמָאר םענופ ךעלטַײז יד ףא

 טָאה סָאװ ,טלאטשעג רעשיטעיךיוה א ןופ םינָאמיס עלא טימ רעטריצאב א סיוא

 -סנבעל רעדעי טימ רעכַײר קיטסַײג טרעוװ ןוא ןיילא ךיז טימ טפמעק ,סעקייפס

 ךַײלג ןיוש .םעלק ןוא טסגנא ןיא רעדייסעק רימ ןעעז רעבָא ןעשיומ .גנוראפרעד

 ןא טימ ךיז טגרָאזאב רע זא ,ךיז רימ ןסיוורעד ךוב םענופ בייהנָא עמאס םאב

 ,לטימ-עיציזָאּפסקע ןא יו רעמ טינ סע ןיא גולפ ןיא ."דלעפ ןקיליײה , ןפא טרָא

 -ירעלטסניק רעפיט א ןגרָאבראפ לטימ ןקיזָאד םעד ןיא זיא ןסעמערעדניא רעבַא

 ןיא ,טלייטרוראפ עשיומ זיא םענַײז טירטפוא ןטשרע םעד ןופ ןיוש :ןיימ רעש

 ליו רעטסינ רעד .ףָאס רעקיטסַײג-ןוא-שיזיפ רעכעלדַײמראפמוא ןַײז טקרעמעגנָא

 -טכע סיוא ןלעפ סע ּוװ ,טלעװ יד זָאלויטקעּפסרעּפ זיא יוזא :ןגָאז םעד טימ

 סעמגָאד ןופ טפארק ערעטצניפ יד טשרעה סע ּוװ ,ןטָאבעג-לארַאמ עכעלשטנעמ

 .טלעג ןוא

 ןבעג וצ ךעלגעמוא זיא עדערָאפ רעצרוק א ןיא זא ,ךעלדנעטשראפטסבלעז

 עכַאּפשימ רעד, ןיא ןקריוו סָאװ ,ןשזאנָאסרעּפ קיצכעז רעכעה יד ןופ זילאנא ןא

 ךָאד .רעבאכעמ םעד ןופ טכארטראפ ןשירעלטסניק םעד ןריזילאער ןוא "רעבשאמ

 ןלעוסקעס ןַײז טימ ,רעדורב רעטירד רעד ,רע לַײװ .ןרעטלא ןענָאמרעד רימ ןזומ

 -קנערק ןוא קנערק רעשיכיסּפ ןַײז טימ ,טַײקיטכעמנָא-עװַײט ןיא ךָאק ןוא םערוטש

 יד טריציפינָאזרעּפ סָאװ ,לָאבמיס א טלאטשעג א ןזיא ,טַײקכעלדניּפמע רעכעל

 רעצנאג רעד ףא ןָא ךיז טקור סָאװ ,גנוטכינראפ ןוא גנורעטשעצ ןופ ראפעג

 .עכָאּפשימ

 -ןטלאטשעג סיזול ייווצ -- רעַיקוב לכימ ןוא לָאג ילורס ןענָאמרעד וצ ַײדעק

 -כעלצעזעג יד טַײקינעּפשרעדיװ רעייז טימ רעטנוא ןכַײרטש עכלעוו ,רעטיילגאב

 רעטסינ רעד .ןעקנעד טרא ןלאסקָאדָאטרָא-שינָאבאר םעד ןגעק טנוב סיזול ןופ טַײק

 -עטסעליטָאג רעד ןוא לָאג ילורס רענעסאלעגסיוא רעד טָא זא ,וצרעד ןעמוק טזָאל

 יד ןקידיײטראפ ןפיוא ןטכערעג א ףא ןוא םָארילָאקעב ןלָאז רעיקוב לכימ רער

 עקידנעטש םיא ןזַײװסױרא ,יזול רעכוזיסעמע םעד ןופ ןעקנאדעג ןוא ןליפעג

 .טַײקנדנובעגוצ עקיצראהנפָא ןוא טַײקכעלטרעצ

 :ןטלאטשעג-ןעיורפ יד טרעוװו ןקראטש רָאג זיב א טָאה טארּפ ןשירעלטסניק ןיא

 ןקוסעמ ןבעל עכלעוו ,סעדוי רעטכָאט ערעטלע ןַײז ןוא עלעטיג יורפ סעשיומ

 יד :רענױװנַײא ענַײז ןופ ךארק םעד ןוא בוטש רעד ןופ גנורינַיור יד רעביא

 -עש רעדנוזאב א טימ ךיז טיצאב רעלטסניק רעד רעכלעוו וצ ,עמאכענ ערעגנַיי
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 טסניד יד :;םזיריל ןקיצראה ןוא טַײקמאזקרעמפוא רעקידנביל טימ ,טקאט ןשירעפ
 םיא ןופ טפיולטנא עכלעוװ ןוא ןרעטלא טימ ענעסאכ טכאמ עמ ןעמעװ ,עיסענג
 .ערעדנא ןוא יורפ סרעיקוב לכימ :עּפוכ רעד ךָאנ ןגרָאמ ףא

 ןיא רעטסכעה רעד ,ףאשאב רעטסכעה סרעטסינ זיא "רעבשאמ עכָאּפשימ יד,
 -כעלקירדסיוא רעשיטסאלּפ ,עיציזָאּפמָאק רעד ןופ טַײקצנאג רעשינָאמראה ןופ ןיז
 ןריזעטניס ןאמָאר םענופ ןטלאטשעג יד .טַײקטפיטראפ רעשיפָאסָאליפ ןוא טַײק
 -בעל עשימאניד עטסלופ יד ןפאש ןוא טַײקינײא-ַײרד עשירעלטסניק עקיזָאד יד
 .עסַײמאה-רעּפיס םעד ןופ טַײקיטפאה

 עטסכעה ןוא עטסנעש יד ןופ ענייא זיא "רעבשאמ עכָאּפשימ יד , ןאמָאר רעד
 רעזדנוא טרעכַײראב קראטש טָאה סָאװ ,רוטארעטיל רעשידִיי רעד ןופ ןעגנופאש
 .רעפעש ןַײז ןופ ןעמָאנ םעד טקיביײראפ ןוא רוטלוק עקיטסַײג

 יקנעשקעפ .ו
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 וקעגמוא ךעלקילגמוא ןַײמ ,ךָארב ןַײמ ,דניק ןַײמ
 עלעדָאה רעטכָאט רענעמ
 יירפ ןברָאטשעג ,רימָאטישז ןיא ,1913 לוי ןרױבעג)
 ;(דארגנינעל ןיא ,1942 גניל
 ףא עווייצאמ יד ןַײז ץראה ןכָארבעצ סנטאט ןַײד לָאז
 ;רעווייק םענעריולראפ ןַײד
 ייַלייה קיבײא ןַײד טעמדיוועג ןַײז ךוב רעד טָא לָאז
 .שינעכעדעג רימ ראפ רעק

 .רעבאכעמ רעד --עטאט ןַײד





 טרָאװרַאפ

 ןוש זיא ,ךוב ןקיזָאד םעד ןיא טרעדלישעג טרעװ סָאװ ,טלעװ יד
 טימ ןיוש עליימעב ןוא עזאב רעשימָאנָאקע רערָאג ריא טימ ןדנּוװשראפ
 ןסערעטניא ןוא ןטקילפנָאק עשייידיא ןוא עכעלטפאשלעזעג עריא עלא

 ךיז ןכאמ ןוא ןבעלוצפוא ,ןקעוּוצפוא רעװש ץנאג ןעװעג זיא רימ
 .ךוב םעד ןיא ןקריװ סָאװ ,ןעניושראּפ ענעי ןגעװאב

 ,שינעטנעקרעד רעכעלטכישעג בילוצ ןָאטעג רעבָא סָאד בָאה ךיא
 סָאװ ,ךעלאהעמ ןקידלאווג םעד טימ רָאד ןגנוי םעד ןענעקאב וצ דעק
 ּפָא טלײט סָאװ ,טינשּפָא טַײצ ןצרוק אזא ראפ טכאמעגכרוד ןבָאה רימ
 ,רענעי ןופ טַײקכעלקריװ רעזדנוא

 ,עטקידנעראפ קיטסַײג ןוא שיזיפ ןיוש ,ןעניושראּפ יד טָא קידנרעדליש
 ןעַײרשוצסיױא טינ ,ײז ןגעק "ןפמעק, וצ טאלג טינ טימאב ךיז ךיא בָאה
 ןוא ליטש ןיילא טזָאלעג ײז רָאנ ,טַײקטלײטרוראפ רעײז ףא סיורָאפ
 -טכישעג רעײז וצ ,טַײקטרעשאב רעטנכייצעגנָא רעייז וצ ןיג ךעלעמאּפ
 .טנורגּפָא םוצ -- גנאג ןטצעל ןקידנעווטיונ-ךעל

 -ראפ טינ ,ןגעמראפ לסיב םערָא ןצנאג רעײז טימ ןבעגעג ײז בָאה'כ
 "ידדכעבענ יד ןזַײװאב וצ יידעק ,ןטפאשנגייא ערעייז ןופ טינרָאג טרענימ
 טפָא ךיז ןבָאה עכלעװ ,עליפא רעײטשרָאפ "עטסעב, ערעײז ןופ טַײק
 ןַײש לסיב זיא-טינ-רעסָאװ א טימ שטָאכ שינרעטצניפ רענעי ןופ ןסירעג
 .ןעמוקוצסיורא

 ןופ דָאטעמ םענעי אב ןטלאהעג ךיז ,ךוב םעד קיזנבַײרש ,בָאה'כ
 :סּוװאב סעטעג סָאװ ,עבלעז סָאד טַײטאב סָאװ ,םזילאער ןשירעלטסניק
 סָאד זא ,טַײקרעכיז רעד טימ-- ,"גַײװש ןוא ,רעלָאמ ,לָאמ , :טָאבעג רעט
 טעוו ערעזדנוא ץנעדנעט יד ,ענעשטנּוװעג זדנוא ראפ סָאד ,עטפראדעג
 ןופ קיגָאל רעכעלרעניא רעד ןופ .הד ,לָאמ ןעַײרטעג םעצע םענופ ןעמוק
 .ןעניושראפ עניוזא ןופ סעלָארױג יד

 ןצ רָאנ טינ ןעװעג זיא רעבָא טעברא ןַײמ ןופ ליצ-רעקיא רעד
 ןיא זדלאה ןרעביא טקעטשעג טָאה סָאװ ,רָאד ןטלא ןא טימ ןקידנעראפ
 ךוב ןופ ליצירעקיא רעד רָאנ ןשינעטלעהראפ-סנבעל עכעלרעטלאלטימ
 -רעד ףיט ןגעלעג ןאד ןענַײז סָאװ ,סעכיוק ענעגרָאבראפ ענעי ןזַײװ זיא
 ןעמוקעגמוא שיגארט יא ןענַײז סָאװ ןוא "גניר ןטירד, ןיא טקירעדינ
 .ךָאי-סנבעל םענעי ןופ טסאל ןרעטנוא
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 וע הי "וו שאו .ןשקצילב עקידנדנעלב עכאווש יד ךיא ןײמ סָאז

 -.טשרע עשיראטנוב ענעי ,טנָאזירָאה ןטַײװ ךָאנ ןפא לַײװרעד ףוא ןעמאלפ

 יא ןא טא ןופ רשפא ,ןפאוש ךָאנ לַײװרעד רעײז טימ סָאװ ,שנניל

 טבַײלק סעפע זא ,ןזַײװאב ײז ןעמוק ורמוא ןטביוטראפ ןקידנלאנקפוא ןיוש

 ,גרַאמ ףא יא ,שנײה ףא טינ פירא .טנָאזירָאה סענעי רעטנ"ה טרַאד ךיז

 ןגרָאמרעביא ףא

 ןױוש טָאה סעפע ,טריויעג ךָאד טלמעד ןוא טרָאד ןיוש טָאה סעפע לַײװ

 ףה ןוא ןשש שיר שש ר ;שעשי יה עטיווס רענעפמוזראפ אזא ןיא עקויפא

 היו ?טפו7 קישפעההאצ א יה -.םעהרפ א ףא יצ רעלעק א ן'א וװ טינ

 .ןעמשה י"ה טדנעװשגס - ןכארפשראפ "א ,ןקָארשעג יא טָאה ,ןז"וואב

 הטוהשש ןשש עטירוש) שיצ רשטשי ןיא ןיױש ,טסווהאב יװ ,ךאד טָאװס

 עשירערעלקפוא יד ןסקאוועצ ךיז ןענַײז םיא ןופ סָאװ ,ןעמיוז רעקַיײפ

 ןפלאהעג ןיוש טָאה סע :גנוגעוװאב ערענָאיצוילָאװער יד רעטעפש ןוא

 רעדור םעד ןעשמונעגרעביא ןבָאה סָאװ ,ןןשטנעמ ענעי ןופ ןעמוקנָא ןראפ

 ערעדנא רָאג ,רָאג ףא ףיש עכעלטפאשלעזעג יד טעוװערעקראפ ןבָאה ןוא

 עכטע ,ןשדויק ועשי ןשקאוועג ןאד ןיוש ןענַײז סע .ןספ"יר ןוא ןעגנוטכיר

 יו ןיא ךןש-ט ןץידוגארפ טא םעד ראג טימ ןסירעג רעטעפש ןבָאה

 עי יפו ןַײ= ?קשעוט ךוו טאש שאו .?מיש ןקידסעורד םעלא ראפ סעלאפ

 הענעי ןופ םשעאה יז יא סָאװ ,רע-ײפ םענעטלאהאב םעד ןט ,טָא זיא

 שה הא וו אה טי 05 .טעטעװשע גיא ןַײמ רעקירעד ןיא ,רָאד ןגני

 טעקע יד ןפשגטא שא ןוא ןרשדליש םיא שירעלטשסניק ,ןב"לקרעד רָאד

 בָאה ,טנאה אב טנאה םיא טימ קידנעײג סָאװ ,גנוטכא ןוא גנורעדנּוװראפ

 .טלמאזעג גנאלנבעל א ךיא

 רעטסינ רעד
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 א טָאטש יד

 .ןעגניר ַײרד ןיא טיובעג זיא א טָאטש י
 רעד ,טימ עמאס יד :גניר רעטשרע
 עסיורג יד :רעטיוװצ .קראמ-סלדנאה

 ,רעזַײה ליפ יד טימ ,טָאטש עכעלטנגייא |
 ּוװ ,קראמ םורא ךעלקיל ,ךעלסעג ,ןסאג }

 .ךיז טניפעג וועשִיי רעטכידעג ווָאר סָאד
 .ךעלטעטשרָאפ :רעטירד

 ןטשרע םוצ טלָאװ רעדמערפ א ןעוו
 סע טלָאװ ,ןפָארטעג ךיז א ןיא לָאמ
 ןַײז ןגעק יצ ,קידנלעוו יצ -- ,ךַײלג םיא
 טימ רעד וצ ,טענגאמ א יװ-- ,ןליוו
 טרָאד :ןָאטעג יצ א רעטנעצ םוצ ,טָאטש
 רעד --- טרָאד ,ךָאק רעד ,שיור רעד זיא
 סלופ רעד ,ץראה סָאד ,רעקיא-רעקיא
 .טָאטש ןופ

 םיא טלָאװ זָאנ ןיא ןוא ,סעכייר טנגעגאב ןעמעלא ראפ םיא ןטלָאװ'ס
 -ייא ןוא עבָארג ןופ ,ןטעבראאב ,ןעיור-בלאה ,רעדעל טימ ןָאטעג ץעז א
 ;סעריוכס עלאינָאלַאק ןוא -יילאקאב ןופ ןטַײקסיז עקּפרעט ;ןטרָאס עלעד
 ןָארט ,טפאנ ןופ סעכייר ;ןשיפ עטנקירטעגכרוד ענעדיישראפ ןופ ץלאז
 ;םָארקטינש רעשירפ :;ןלייא-רימש ןוא יךָאק יילרעלא ןופ ןוא ץכעגעזד
 ענעדיישראפ ןוא ןכאז עטסייושראפ ןוא עטלא ךיוא ןאד ;ריּפאּפ שירפ
 --ןזַײא טרעוואשזראפ ,שעמ טלא ,םידָאגב ,סעבארקש -- ןטַײקטביױטשראפ
 ןכרוד טניימ ןוא סיורא טינ ךיורבעג ןופ ליװ סָאװ ,ערעדנא סעלא ןוא
 .ןעניד ךָאנ ,זיא-טיעסייוו ןוא זיא-טינ'סיןעמעוו ,טלעגניילק ראפ ,לדנאה

 -סעק יװ ,טצעזעגנָא גנע ,טיילק א ןבעל טיילק א-- ,קראמ ןיא ,טרָאד
 דאלקס א טָאה ,ןביוא טיילק ןייק טָאהס רע .קינלעטס ןיא ךעלעט
 יד ראפ עלעכעד א טימ לכלעטש א זיא ,דאלקס ןייק ךיוא רעװ ,ןטנוא
 דרע רעד ףא עריוכס ןַײז טעשַאּפ טָאה ,טשינ סָאד ךיוא רעװ ןוא ,ןטיילק
 .טלדנאה'ס סָאװ טימ רעװ ,טדנעוועג'ס -- ןייטש רעדָא ןגיל
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 עטסטנעָאנ יד ןופ ןרופ .דיראי -- ,קידנעטשאב יװ ,קראמ ןיא ,טרָאד
 ןוא ,עריוכס ןעמענוצנָא ןעמוק טנגעג רענעי ןופ םיווּושִיי עטסטַײװ ןוא
 -ירפ ץלא ןאב ןופ ןעגנערב ,ןריפ ,עיצנאטס-ןאב רעד ןופ סעגיליט ,ןרופ
 .עַײנ ץלא ,ערעש

 .טקאּפראפ עמ ןוא סיוא טקאּפ עמ
 -רעמוז ןיא רעמוז-- רעלדנעה עקידלטעטשניילק ,סעראדנערא -- ןדִיי

 קראטש טימ ןצלעּפ ,סעקרוב ןיא -- רעטניוו ,סענָאשויּפאק טימ ןעלטנאמ
 -מאי ,סקעדעראר ,סעקווישורדנא יד ןופ ןָא ןעמוק -- רענלעק עטגײלעגּפָא
 -- ,עיסעלָאּפ רעטַײװ רעד ןופ ךיוא ןוא ץערָאק ןוא ליווז ןטַײװ ןופ ,ךעלעּפ
 ,ךעלרע ןיימ ןטימ עקינייא :טידערק ףא ,ןעמוזעמ ראפ עריוכס ךָאנ רעהא
 ןוא ןעמענ :ןעניימ ערעדנא טימ --- ערעדנא ,ןעלדנאהוצסיוא ךיז ךעלטנרָא
 -ענ רעטַײװ ןוא ,ןטנעצָארּפ עסיוועג ףא ?ןקידנע, ךָאנרעד ,"ןלעטש ךיז,
 .ןצעזנָא .הד ,"ןלעטש ךיז, לָאמאכָאנ ןוא ,ןעמ

 עטקאּפעג ,עלופ טימ ּפָא טרָאפ עמ ןוא ,ןרופ עקידייל טימ טמוק עמ
 ןעמ טרָאפ טכאנראפ .ןטנעזערב ,קעז ,סעטנארט טימ עטעווערונשעג ןוא
 .עַײנ ךיז ןזַײװאב ירפרעדניא ,קעווא

 -אב וצ ,רעלדנעה א ּפערט יד ןופ ּפָארא טייג -- ,םעכיילא-םעלָאש --
 ןופ ךַײלג םיא ,עניוק םענערָאפעגנָא סָאװרַאנ ,ןקידנעטשאב ןַײז ןענעגעג
 -רעביא טינ םיא ןלָאז ערעדנא ןייק יידעק ,ןפורוצנַײרא טיילק ןיא רופ
 .ןעמענ

 --?עקווישורדנא ןיא ךיז טרעה סָאװ ,ךעליימ בער ,םעכיילא-םעלָאש --
 וצ רעביא דלאב טייג ןוא ,ןגעו עציוי ןוא טַײקשימײה ןופ רע טגָאז
 ,םיא ראפ טָאה'מ ,ןעמוקעג זיא רע סָאװ ,רע טגָאז ,טוג ,ַײא :סערעטניא
 .סעכלעזא יו ,סניוזא ןוא ,לקיטנא ןא ,ףראד רע סָאװ

 ,ןריפראפ סעומש א עניוק סמענעי טימ ךיז ןווּורּפ רעלדנעה ערעדנא
 -יליב םיא ,ןראנַײרא ךיז וצ ,ןעִיצּפָא טיילק רעקידנעטשאב ןַײז ןופ םיא
 .ןגָאלשרָאפ סעיצידנָאק-טידערק ערעסעב ןוא ןזַײרּפ ערעק

 ,רעלדנעה טימ רעלדנעה ךיז ןגירק'ס .גירק א סיורא ןופרעד טמוק טפָא
 ןענידראפ סָאװ ,סרעגייל ,רעגערט רָאנ ןוא .םיסרָאשעמ טימ םיסרָאשעמ
 / טינ ךיז ןשימ ,סנטַײװנופ ןעייטש ,םענעי אב לָאמא ןוא םעד אב לָאמא
 --רעבַײװ עשירכָאס לָאמא ךיז ןגירק'ס .טינ דאצ סמענייק ןטלאה ןוא
 שטעּפ ןוא-- ךיז ןשיװצ םיסרָאשעמ ,ךיז ןרעה סעלָאלק עשרעבַײװ ןוא
 .ןעילפ

 רערעדעי זיא רעבָא ווָאר'ס .ןלאפ ענעמונעגסיוא ןיא רָאנ ץלא סָאד
 ןופ .עלא ראפ ןעידיּפ ןוא םיניוק טקעלק'ס .טקיטפעשאב םענייא טימ
 -יוקנַײא עליפ יד ,טעברא טימ לופ טנעה ןענַײז רעטצניפ זיב ירפצנאג
 ,ןטסעמ ,ןגעוו יו ,טעברא רעבָארג טימ -- םיסרָאשעמ .ןגרָאזאב וצ רעפ
 ,ךיז ןעגניד ןטימ -- ןיילא םיטאבעלאב ןוא ,.וואא ןגיײלנַײרא ,ןעמענסיורא
 -סיוא ךיז זַײרּפ ןטימ ןוא ןזַײװאב וצ עריוכס יד ,ןדיירעביא ,ןדיירנַײא
 .ןכַײלג

 -ָאכאאל ןוא -טרוה .טרָאד דיראי רעקידנעטשאב ,טגָאזעג יװ ,זיא'ס
 ךעלקעּפ םייהא טכאנרעדפא ןגָארט ןוא ןעייג רעמערק עסיורג .לדנאה-םיד
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 ינװַײל ןיא ץנימ -- רעלדנעה-ךעלכעלעטשניילק ,רעקאט ןוא רעטרעדנוה
 ךעלכעלעטש יד ןופ למוט רעד רעבָא .טיזָאּפ קיניײװ ןוא ןעלטַײב ענעט
 -עכָאװ א גירק זיא עניילק יד אב .עסיורג יד אב יװ רערעסערג א זיא
 א ראפ ךיז טגירק עמ .ןעמראיל ,סעליוק ןיא רעביא טייג גירק .טַײקיד
 -ראד א ראפ ,עניוקילעמכָארק-לסיב א ראפ ,ףייז לטנופ א ראפ ,ןשָארג
 ראפ יוװ ,רעמ ןוא ,קידנעוועלאשז טשינ ,ךיז טלעש עמ ןוא ,גנוזייל-לשיפ
 ;ןשָארג א

 ...דנארב א --
 ...ךָארב א --
 ..ריט רעד וצ סיפ יד טימ --
 ..ריד ךָאנ עוויש ןיוש ןעמ טציז ןעוו --
 ןוא ןעראּפ ךעלכעלעטש :רעביא ךיג ךיוא טרָאד רעבָא ךיז טעב עמ

 -ימג א ךָאנ ןרעדנא םוצ רענייא טפיול עמ ,םענייניא ייט טפָא ןעקנירט
 עמ ןוא ,עַיצעמ א ןעמאזוצ טפיוק עמ ,לטכיוועג א טַײל עמ ,דעסעכסעל
 ,ףניפ רעביא ,לעטש ןייא רעביא -- רעביא ךיז טַײרש עמ ןוא ,טערוגאלאב
 .עלא טימ עלא ןוא ,ןעצ רעביא

 -נוזאב א-- רעבָא געט-קראמ עלעַיצעּפס ןיא .געט עלא ןיא זיא סָאד
 ךיז ןזַײּפש דרעפ עטנאּפשעגסיוא .ןרופ ןופ גנערדעג ןוא שינעגנע ערעד
 יד ןּפוטש ךעלקעשָאל עגנוי ...קעז-סערפ ןופ -- עטנאּפשעגנַײא .ןגָאװ ןופ
 ךיז טעשזריהעצ רעגָא ןא .רעטנורא סיפ סעּפאקש יד ןשיװצ ךעלעדרָאמ
 םעד טָא ןשיװצ ןוא .קראמ ןצנאג ןרעביא סעליוק עשידרעפ טכאמ ןוא
 יינׁש רעד-- רעטניוו .ץומש א ,טיוק א זיא ןשטנעמ ,דרעפ ןופ גנערדעג
 ,יורטש ,ייה ,ענָאטשאה עשידרעפ ,קיזיק -- רעטניוו ןוא רעמוז .יינש ןייק
 -ןטלעז טרעוו סָאװ ,טפאנ רעטרילָאק סעשזוילאק ,ךעלטסעק ,רעסעפ ,ןפייר
 .טמארעגפוא ןוא טרעקראפ גָאטאב לָאמא ןעוו

 טרָאד ךיז זיא ,ךעלזיר ראפ ,טַײצ-ןטסאפ יװ ,געט-קראמ עסיורג ןיא
 רעקיבראפ-טשימעג א ,םעליוא רעטצלעּפעג-שירעוּפ א .ןּפוטשוצכרוד טינ
 ןקירָאה ןופ סעקראניראמ ,ןצלעּפ עלעג ,סעקטיווס עכעלניורב-לקנוט ןופ
 ;סעמשטוק ,סמעלָאי ,ןעלטיה ,ךעלכעלאש ,ןלאש ,ךוט ;קירבָאב ןבָארג
 ,סעטכאילש ,םירעיוּפ ןופ-- ךעלקירטש טימ סעשטענָא ,ןטשיוּפ ,לוויטש
 .ןעיורפ ,רענעמ ןופ

 ,ןפיוק וצ סטכער סעּפע ףא-- ךעלגעמראפ רעו :טָאטש ןיא טמוק עמ
 ןיא ךיוא סע טלָאװ עמ סָאװ ,טַײקינײלק א-- םערָא רעװ ,טינ רעװ ןוא
 זיא טָאטש ןיא ןַײז וצ קעשייכ רעד רעבָא ,ןגירק טנַאקעג םייה רעד
 ענעדיישראפ ןיא ,ןעיירד ךיז ןשטנעמ ןשיוװצ קעשייכ רעד -- ,סיורג
 רעמ סָאװ יבא ,ןעגניד וצ יבא ,ןעגניד וצ ךאז עקיטרעווניילק א ןעמָארק
 .ןפיוק ןופ עָאנאה ןבָאה ןוא ןעגנערבראפ ןפיוק םאב טַײצ

 ,ןליוו ייז סָאװ ,ןסייו ,טכארטאב ,וועשויעמ ןעיײג עכעלגעמראפ יד
 -ָאכ , םעד ,"ןאּפסאוו, םעד :ןרעג ייז זיא רעמערק רעד ןוא ,ןכוז וצ ּווו
 טדער עמ ,לדייא םיא טימ טדער עמ ,דעװָאק טימ רע טנגעגאב "ןיאיז
 ןוא ןזייל םיא אב ,ךיז ןעגניד ןגנאל ךָאנ ,ךיז טעראטס עמ ןוא ןַײא םיא
 למוט ןיא ןיוש ןעמ זיא רעבָא עמערָא יד ראפרעד .ןזָאלסױרא טינ םִיא
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 יד טימ ןריולראפ ןעשזדנָאלב ייז יװ ,ךַײלג ייז טנעקרעד עמ .ןרעג טינ
 ,טנעקרעד עמ .םָארק רעד ןופ סעצילָאּפ ןוא ןעלקניוו עלא רעביא ןגיוא
 יײז טנגעגאב עמ .קינײװ ןעלטַײב יד ןיא ,קעשייכ רעסיוא ,ןבָאה יז זא
 -שינָאצּפאק ערעייז ףא טפָא יז ליוו עמ ןוא ייז טבַײרט עמ ,דאשכ טימ
 ךיז טמאז רענײא אזא זא ןוא ,ןרעפטנע טשינ סעגארפ ענעדיישאב
 ,סע טקרעמאב רעמערק רעד ןוא ,םעליוא-םיניוק ןקירעביא ןשיװצ רעגנעל
 :סערָאשעמ םוצ רע טַײרש

 רע סָאװ ,טינ ןעד טעז רע ?גנאל יוזא םיא טימ רע טענַײט סָאװ --
 !םיװָאנאג ןוא סעכור ידלא וצ ,ליוו

 עקאט ,געטיקראמ עסיורג יד ןיא ,טלמעד רָאפ ןעמוק סעוויינג ןוא
 רעטפָא ,רעמערק םאב רעױּפ רעמערָא ןא טעוװנאג ןטלעז .ןטלעז טינ
 .רעױּפ םאב רעמערק יד רעבָא

 קראמ רעצנאג רעד סָאװ ,ןאראפ ןיוש ןענַײז ןטסילאיצעּפס עטסּוװאב
 טכאמ עמ .דוּפ ןבלאה א טָאטשנָא סעקינטנופנעצ טימ ןגעוו סָאװ ,ייז ןעק
 רעד ןוא-- ,ּפָארא םענ א ,ףורא לעטש א-- ,קנילפ ןגעוו ייז .לענש סע
 טמוק רע ןוא ,רעטעּפש טשרע רָאנ ,םורא טינ טרָא ןפא ךיז טקוק רעױּפ
 עמ יװ ,?סעקינדוּפװיּפ יקנעלאמ , יד ןוא ,ןדלאווג טימ ןוא סענַײט טימ
 טמוק'ס .טינ רָאג ןיוש יז ןענעקרעד ,ןטסילאיצעּפס ענעי ,ןפור ייז טגעלפ
 רעסיוועג רעד ,רעטיהיגנונעדרַא רעד זיב ,געלשעג וצ ,ּפעלק וצ טפָא
 ךיז טשימ ,רעקידעדרָאמ-טיור קידנעטש ,רעטפיוזעגנָא רעד ,?קינשטָאדוב,
 עקפאד ,ףראד עמ ּוװ ,ןיהא טריפ ןוא טמענעצ ,לפַײפ ןטימ טפַײפ ,ןיײרא
 .ןריפּפָא טינ ףראד עמ ןעמעוו ,םעד

 טּפאכ ,עניױק א לזאמילש א ןענעוונאג טווּורּפ'ס זא ,לָאמשרעדנא ןא
 ןעמ טעינַאמערעצ ,םיא טּפאכ עמ זא זיא ,טַײקינײלק א םעזוב ןיא ןַײרא
 רעד טגָאלש סע .טעּפשימ םעד טרָא ןפא טעװארּפ עמ רָאנ ,גנאל טינ ךיז
 ,םיסרָאשעמ ערעדנא זא :טעוונאגעג טָאה עמ ּוװ ,טיילק ןופ סערָאשעמ
 יז ןעמוק ,טַײצ ןבָאה ןוא ןרעהרעד ,ןעעזרעד ,ןטיילק עטנעָאנ יד ןופ
 א וצ טגייל רערעדעי ןוא ,ןָאק רע סָאװ טימ רערעדעי ,ףליה וצ ךיוא
 ןיא ,ּפָאק ןיא ,םענָאּפ ןיא טגָאלש עמ .סעכא-דאי ןשירעגעלש םוצ טנאה
 -לע ןא ַײס ,ערעגנַיי א ַײס ,עטרעױּפ א טימ ךיז טכאמ'ס זא .עציליטָאּפ
 םוצ יז טלעטש עמ רָאנ ,טשינ טאמיק ,רעקינייו ןעמ טגָאלש ,ערעט
 א טבַײלב יז .לכיטּפָאק סָאד ,לאש יד ּפָארא ריא אב טסַײר עמ :ןעיאזיב
 -זיב ףא ןוא קראמ ןצנאג ןראפ-- ענעטכָאלפעציקירָאה ןוא עטמעשראפ
 ...גנולעטשסיוא ןא רעדנווװ

 רעד רעבָא .רָאנ ןעוו-טינ-ןעוו ןוא ןטַײקילעּפוצ רָאנ-- רעבָא ץלא סָאד
 -כָאס ,ןדירפוצ ןפיוק םענופ ןענַײז ןוא ןפיוק םיניוק :רעקיא זיא רעקיא
 ,טמאלפעצ געט עניוזא ןיא ןענַײז רעמענעּפ עלא ,ןפיוקראפ ןופ -- םיר
 טינ ןסיורד ןיא לָא'ס רעטעװ א ראפ סָאװ ,טקיטפעשאב טנעה עלא
 עמ ןוא ,טינ טרעטש --עכורעוואז א ,יינש א ,טסָארפ א ,טניוװ א -- ןַײז
 עָאנאה רעכעלרעניא ןופ ןענַײז רעלדנעה :םוא קיניײוװ םיא ףא ךיז טקוק
 .טמעראוועצ גנוזייל ןופ ןוא

 טָאה עמ סָאװ ,סָאד טנגונעג'ס ,קינײוו ןעמ טְסע געט עניוזא ןיא
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 טקעלק'ס .טּפאכעגרעביא ,ןייגסיורא-קראמ ןראפ ,םייה רעד ןיא ירפרעדניא
 עכורעוואז ןופ ןוא טסָארפ ןופ ,טעװ עמ זיב ,רעטצניפ ןזיב ,טכאנ זיב
 .ןעמוק םייהא ,עטעװערַאהעגנָא ןוא ענעלָארדעגנָא-טיױר ,ענעזַאלבראפ

 ףא ,ןעקסארט סָאװ ,טנעה ףא טינ טקוק עמ .ץלא ןיא טסעגראפ עמ
 ,ּפאלק א טּפאכ עמ זא ,טינ טקוק עמ ,ןרירפ סָאװ ,ןרעיוא ,זענ ,רעמענעּפ
 ןעמ טעוװ םעראוו רעד ןיא ,עשָאקשינ ,טנװָא ןיא :ךיז טכעטשראפ עמ זא
 .ןכעטשסיוא

 ?"קראמ ןבָארג, םענעפורעגיוזא ןפא רָאפ טמוק עטגָאזעג ץלא סָאד
 "ןלעדייא, ןפא--סאג רעלעלאראּפ רעד ףא ךיוא רעבָא עבלעז סָאד
 שטָאכ .ןייגוצכרוד טשינ ןרופ ןוא טפאשגנע ןופ זיא טרָאד ךיוא .טלמעד
 טינ ןעמוק ,םיניוק-םידָאכאאל ןייק ,לאלכיב ,ןוא םירעוּפ עטסָארּפ ןייק
 .טרוה רָאנ ,ןיהא

 ןופ רעלדנעה ,רעקינלעצ עסיורג ,רעמערקטינש עסיורג יד -- טרָאד
 -יוכס ערעדנא ענעדיישראפ ןוא גראוורעדיילק ןוא -ךוש טיירג טימ ,ךוט
 ןוא ןלױּפ ןופ טעטש ערעדנא ןוא קָאטסילאיב ,עשראוו ,זדָאל ןופ סער
 .דנאלסוריטַײװ ןופ

 עקידלטעטשניילק עכעלגעמראפ ,עטכאילש עכַײר ,םיצירּפ רָאנ -- טרָאד
 .ןדיי

 רעד ךיוא זיא טרָאד .ןָאטעגנָא רעקיטכיצ םיסרָאשעמ ןענַײז טרָאד
 .ערעדנא םיניוק טימ ךיז ןייגאב סָאד ןוא םענאב

 וװָאר'ס ךיז ןעיירד טרָאד .רענַײּפ טלדניווש עמ ןוא ןעמ טעפנאכ טרָאד
 ןיא ךיז ןעלמאז ,סעּפולוט ענעריוכט ןיא ןטיילק יד ראפ םיטאבעלאב יד
 י"ור ןטיילק יד ןיא ןוא ,ןסעומש עכעלטפעשעג-שיטאבעלאב ףא ךעלדער
 -גניצ ענעפילשעג יד טימ ,עטינעג-סיורג יד ,םיסרָאשעמיטּפיױה יד ןעוועד
 סָאװ ,ןזַײװאב עריוכס יד קיצנוק יוזא ןוא ןדײרנַײא ןענָאק סָאװ ,ךעל
 -סיוא , ןיוש ייז ןופ ךיז לָאז ,ןַײרא ייז וצ ךיז טּפאכ'ס רעװ זא ,ןטלעז
 .?ןעיירד

 ןעלסקעװ ,"םינאמז, ןופ קידנעטש ןדייר ןסיורד ןיא םיטאבעלאב
 רעדָא ןגַײטש סָאװ ,ןזַײרּפ ןופ ןוא ,ווָאקראכ ,זדָאל ןייק סעזַײר ,ןצעזנָא
 ,ןטיילק יד ןיא ,קינייװניא ןוא .ןערטנעצ-סלדנאה עסיורג יד ןיא ןלאפ
 ןופ רָאנ יז ןעמוקאב ןַײש סָאװ ,רעטצנעפ ןָא ,עטרעיומעג-טלא יד ןיא
 -בלאה קידנעטשאב גָאטאב עליפא ,ךעלרעטצניפ זיא ,ריט-ןסיורד רעד
 --ןשיט-ףיוקראפ יד רעטניה ,םיניוק יד ןעייטש ןשיט יד ראפ ןוא ,ןַײש
 סנדַײז ,טרָאק ,ענרעט ,סנלָאװ ,ןפָאטש עסַײװ ןזַײװאב סָאװ ,םיסרָאשעמ יד
 עשלאפ ,סעקראמ עשירענגיל -- סעמריפ עשיסור ,עשישטַײד ,עשילגנע ןופ
 ,קידנדיירנַײא ןוא קידנטסעמ ןוא ,ןעמ טסעמ ,קידנזַײװאב ןוא -- סעבמָאלּפ
 יו ,?שיווַײפ ןלייא ןַײנ ןַײרא טוט עמ, :ףראד עמ סָאװ ,טפָא ןעמ טוט
 .ןשָאל-םיסרָאשעמ ףא טסייה'ס

 ןענַײז געט-קראמ עסיורג עטנַָאמרעד ןביוא עניוזא ןיא טרָאד ךיוא
 ןרופ ןרעװ געט ענעי ןעמָארק עקיטרָאד יד ראפ ךיוא .טעברא לופ טנעה
 סרעגערט .ןגָאלשראפ ןוא ןסירעגפוא סנטסאק ,טעוװערונשעג ןוא טקאּפעג
 -ןַײרא טימ ןעמָארק יד ןופ ןלעװש יד ףא ךיז ןענעגעגאב םיסרָאשעמ ןוא

27 



 זיא'ס .לופ סעסאק יד ןוא טקידיילעגסיוא ןרעװ סעצילָאּפ .ןגָארטסיױרא ןוא
 -וועמ שּפיה טימ טלמעד ךיז ןעעז סָאװ ,םיטאבעלאב יד ראפ געט עטוג
 ?סעּפע ןזָאל, םיניוק יד עכלעוו ראפ ,םיסרָאשעמ ראפ געט עטוג ,ןעמ
 ראפ ךיוא טוג .עַינק רעדעי ןופ ןטנעצָארּפ עסיוועג ןעמוקאב יז ןוא
 ןעמוק רעדָא םיניוק עַײנ ןעגנערב סָאװ ,םיניוועמ ןוא רעַײראנ ,רעלקעמ
 ןבָאה ןוא ןעגנידסיוא ןזַײרּפ ערעסעב ףא ,סעניוועמ-ףיוק ףא עטלא טימ
 .ןצײּפש ראפרעד

 -עלאב ןופ רעבַײװ ,םיטאבעלאב יד ןיוש ךיז ןעניפעג געט ענעי ןיא
 עמ "ןשטנעמ , לפיוו .ןעמָארק יד ןיא רעדניק ערעטלע עליפא ןוא םיטאב
 :םייה רעד ןופ ענעגייא יד טכארבעג םורעד ןרעוו'ס .קיניײװ זיא ,טָאה
 גנוטכא ,ןקוק וצ רָאנ רעוו ןוא ,טוט -- ןָאט וצ ןוא ןטעברא וצ טָאה'ס רעוו
 טזָאלראפ ,ןזָאלראפ םָארק יד ,ןייג םייהא רעבָא .גנוטכא טיג -- ,ןבעג
 יד ןעוו ,ןיוש טעּפש זיב ,טכאנרעדפא זיב ,טנװָא זיב -- ,רענייק טלמעד
 טימ ןרעװ סנדָאל ,ןסָאלשעג ןטייק ןוא רעסעלש יד ףא ןרעװ ןטיילק
 סעסאק עלופ טימ ןוא ענעדירפוצ ,עדימ ןוא ,טקורעגּפָארא יירשעגיזוַײא
 םייהא ענעגייא ןוא םיסרָאשעמ יד ןופ םיטאבעלאב יד ןרעוװ גנוזייל
 .טיילאב

 --קידלמוט רעקינייו .סעגָאכ עקידרעטניו ווערע קראמ רעד יוזא
 ןַײז טימ ,קראמ -- קראמ טבַײלב ןוא זיא דימָאט רעבָא .סעגָאכ ראפ טשינ
 ןצנאגניא ךיז טָאה רע עכלעוו וצ ,טַײקיריג-גנוזייל ןוא -טלעג --- טפעשעג
 -ראפ םיא טימ יוזא ןעמ זיא ,םיא ןיא ךיז קידנעניפעג ןוא .ןבעגעגרעביא
 ןעמ טייטשראפ ,ענעבעגעגרעביא טשינ ןייק ,ערעדנא ןייק זא ,ןעגנולש
 ןיא ןוא ,טשינ טַײצ ןייק ייז ראפ טָאה עמ ,טשינ ןעמ טמענאב ,טשינ
 .ייז ראפ טרָא ןייק -- רעדייס-קראמ ןטלעטשעגנַײא קיביײא ןופ

 רעדָא שעדיוקיילק יװ ,שטנעמ-קראמ ןייק טשינ ןעוו-ןטלעז זא ,יוזא
 ,קידנעייגכרוד ןוא ַײבראפ רָאנ ןדַײס ,קראמ ןיא ךיז ןזַײװאב ,רעדניק
 ,טקיטכעראב טשינ יװ טַײהנזעװנָא רעייז זיא ,ָאי ךיז ןזַײװ ייז זא ןוא
 :טגָאיעג םייהא עמאמ-עטאט ןופ ןרעװ רעדניק .ךַײלג ךיז טקרעמ יז ןוא
 ,ךיז טזַײװאב רע זא ,ןזאכ א ,סעמאשילוש א ;"?ָאד וטסוט סָאװ ,םייהא,
 -ָאמרעד טַײצרָאי א ןיא ןצעמע ,טיילק וצ טיילק ןופ ןייג וצ ףא רָאנ זיא
 רעבָא ,ןפור וצ ענעסאכ א ,סירב א ףא םיטאבעלאב רעמערק רעדָא ,ןענ
 -ירעביא ןא ,ןוא ,ןָאטוצּפָא סעכילש סָאד רעציקעב .ןעמאזראפ וצ ךיז טינ
 .טרָאד ןופ ןקורוצסיורא רעכיג סָאװ ךיז ,רעק

 -סעזא עסיורג קידנעטש ןופ ,רעּפעלש עקיבײא ,עליפא רעײג-רעזַײה
 ןעוו-ןטלעז ןעמוקאב ,רעבירא ץענערג-קראמ יד ןטערט יז זא ,רעמענעּפ
 -ּפָאזעגיורב א יײז טנגעגאב קידנעטשאב רָאנ ,טקנעשעג עװָאדענ א
 ּפָארא לעװש רעד ןופ רעפטנע רעקידנסיוטש

 .טשינ רימ ןביג קראמ ןיא ...םייה רעד ןיא .טייהרעטנוזעג טייג ,טייג --
 זא ,ןליפ יז ךַײלג ,קראמ םעד סיוא ןדַײמ םַיָאגושעמ-טָאטש ךיוא

 .ןעמענראפ וצ ךיז ייז טימ םינָאלאב ןייק ןוא ָאטינ טַײצ ןייק זיא טרָאד
 טיירד עכעלגעמראפ קינײװ אב .טסנרע ןענַײז ןשטנעמ-קראמ לַײװ

 .קינייו ןעמ טַײל ּוװ ,ןעמ טמענ ּוװ ,גרָאז ןופ לטיה סָאד קידנעטש ךיז
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 עטיורג .רערעמ ןעמ טַײל ּוװ ,ןעמ טמענ ּוװ--עכעלגעמראפ רעמ אב
 -ונלימָארּפ טימ ,סעָאוװלאה-לאב עסיורג טימ ןָאט וצ ןבָאה טַײלטּפעשעג
 ראפ -- עניילק ,ןלָאצ וצ ןעלסקעוו עסיורג ראפ טראד ּפָאק רעד ןוא ,סעק
 טיירדראפ ןוא טקיטפעשאב רעבָא ,קינרעכָאװו םעד ךָאװ יד לבור םעד
 ןעיירדסיוא, טימ -- טינ ןעוו ןוא ,ךיז טזייל'ס ןעוו ,ןזייל טימ :עלא ןענַײז
 .ןגָאלשוצסיױא עָאצױה עסיורג רעדָא עניילק יד יוזאַיו ןוא "ךיז

 -ידעגרָאמ רעד :םיסרָאשעמ ןענַײז זָאלגרָאז רעמ ןוא טסנרע קיניײװ
 טארפיב .ןעמענ טינ ּפָאק ןפא םיא ןליוו ייז ןוא ,רערעייז טינ זיא גָאט רעק
 ,ןעמונראפ קראטש זיא עמ ןעוו עליפא ,סאּפש א ךיז טביולרעד יז .טנגוי
 -רעמוז ,ךעלנייוועג ,ץלא ןופ רעמ ןוא ,ַײרפ זיא עמ ןעוו ,סרעדנוזאב ןוא
 ,עטנעָאנ ןופ טשינ ןעוו ,טגיילעג-ליטש זיא ץלא ןעוו ,טינש ראפ ,טַײצ
 ןוא ,רענייק טלמעד ךיז טזַײװאב ,םיּושַיי עטַײװ ןופ ,טסעומש רע
 .קידייל םוא ןעמ טייג געט עצנאג

 יד ןיא ךיז טליק עמ ,ןסיורד ןיא ןוז רעד ףא טלמעד ךיז טָארב עמ
 טקנאד ,טעמוא טבַײלב טעמוא זא ןוא ,קינייװניא סעּפעלקס ןוא ןטיילק
 -אוװעדָאס טנעָאנ א וצ ענעשעק ןיא ןשָארג א טניפעג עמ ןעוו ,טָאג ןעמ
 ףשאנ וצ סעּפע ןוא ןעקנירטוצסיוא רעסאוו ןפיולוצוצ עלעטיילק-רעס
 -עמ א לָאמאטימ ןעוו-- ,ןעמ טקנאד ,ןָאט וצ טינ רעטַײװ זיא'ס זא ןוא
 -על ,אטָאקא ינאּפ עטסּוװאב טָאטש ןיא ןעמעלא יד יװ ,עטצירּפ ענעגוש
 ,ןטַײצ סעקסעבָאס ךעליימ ןופ עלעטנאמ ןטלא ןטימ ,ךיז טזַײװאב ,לשַאמ
 -נעטס ליפ יד טימ ,עלעטיה ןטלא ןטימ ,ןדלָארט ןוא זדנערפ ליפ יד טימ
 .ןעגנאהאב ךעלרעבמיב ןוא סעטכָאמש ,ןלעראק ,סעג

 ןיא עניוק א ראפ יז ןליוו עלא ךַײלג ,ןגעקטנא דלאב ריא טפיול עמ
 ראפ ריא טפיולראפ לסערָאשעמ א סנייא ןוא ,ןפורנַײרא ןטיילק ערעיז
 טפור עמ יװ ,טַײז א ןופ ןוא ,רעטנוא ייג א ריא וצ טוט ,געוו םעד םעלא
 ;דעװָאק טימ ,טשרעמיולק ,גערפ א ריא אב רע טוט ,ץערָאּפ א

 ?ינאּפ ,קידאצ ץעמָאק --
 .עגארפ א טימ ּפָא ינאּפ יד טגערפ -- ?ָאצ --
 ןוא ךיז טּפַײנק עמ ,טכאל עמ .טפראדאב םיסרָאשעמ ןבָאה סָאד ןוא

 -ייסעק ליּפש יד ךיז טקידנע ןקידנע ןוא .רעטכעלעג ןיא ךיז טייגראפ עמ
 סיורג טימ ,ןדַיי-טינ ןוא ןדִיי ןטלעש טימ ,סעלָאלק טימ ,סעליוק טימ רעד
 יד ןיילא זיב ןוא םיסרָאשעמ ערעטלע יד זיב ,ןלאדנאקס ןוא ףױלעגנָא
 .ןַײרא טינ ךיז ןשימ םיטאבעלאב

 -ושעמ א לסעגיטָאטש טנעָאנ א ןופ ןַײרא ןעמ טּפאכ לָאמשרעדנא ןא
 -לזיוי ןדנַאלב ןטימ ,םאט םעד ,ןשינָאמ ,לשַאמעל ,יװ ,עכעצינ ףא םענעג
 ,רעקנארק א זיא רע .ןקאב עסאלב קראטש ענַײז טמערבאב סָאװ ,לדרעב
 .טעּפערעצ ןוא רעטרעװ עטלייצעג ,ליטש טדער

 םיא טגָאז עמ ,םורא םיא טלעטש עמ ,לקניוו א ןיא םיא טגנערב עמ
 ןיוש םיא לָאמ טנזױט רעד ףא ןרעפטנע לָאז רע יבא ,ליוו רע סָאװ ,וצ
 :עגארפ רעטרעפטנעראפ םיא ןופ ןוא רעטלעטשעג

 ?בַײװ א וטספראד סָאװ ףא ,שינָאמ --
 ,לברעד טלכיימש ןוא רע טרעפטנע -- ,ןכאז ַײרד ףא --
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 ?ערעסָאװ ףא --
 .ןעליצייייק ןוא ןשדיייק ,ןט-ע-עלג ףא --
 ?טינ רעמ ןוא --
 .!ךָארָא-נ ןע-עד סדָאדָאװ ףא --
 יד טלמעד טנפע עמ .געטיגנוזייל-טשינ יד ןיא קראמ רעד טור יוזא

 עמ ;ךעַײש טינ זיא ןענעפע טשינ לַײװ ,ןגעוו-עציוי ראפ רָאנ ןטיילק
 דנאר-למיה ןפא ןוז יד זיב ןוא ,זיא גָאט רעד גנאל יװ ,ּפָא ךיז טעידונ
 רעדיוו ןגרָאמ ףא יידעק ,קעװא טייג עמ ןוא טסילש עמ :טינ טייגראפ
 -סיורא טינ עניוק ןייק ףא ,ןייטש וצ ןלעווש יד ףא ,ןעמוק וצ ןטסוּפ ףא
 ,טַײצ-טינש עצנאג יד ,ןכָאװ עכעלטע יד יוזא ןוא .טסיזמוא---לַײװ ,ןקוקוצ
 .רעביא טינ טייג טַײצ עטיוט יד זיב

 ןעיצ סָאװ ,םיטאבעלאב ,רעלדנעה ,רעמערק .הד ,ענעגייא ,עשימייה
 ןרעטלע ערעיײיז רָאנ ,ןיילא ייז טשינ סָאװ ןוא ,קראמ ןופ ענויעכ רעייז
 ןייק ןוא ּפָאק ןייק לָאמנייק ןבָאה ,ןגיוצעג ןבָאה ןרעטלע סנרעטלע ןוא
 ןַײז ןיא ןוא קראמ ןופ דנאטשאב ןוא םעִיק ןגעוו ןטכארט וצ טינ טַײצ
 .ןעלפייווצ וצ טַײקידנעטשאב

 ךעלדיטשַײב יד וצ סעזוזעמ עטּפאלקעגוצ יד :רעכיז זיא עמ ,טרעקראפ
 ףא ןגָאלשעגוצ ,סעװָאקדיּפ עטרעוואשזראפ-שידרעפ יד ןוא ןטיילק יד ןופ
 ןטיה ,ערעניימעג יד ןופ ,עקינייא ןופ ןעמָארק יד ןופ ןלעוװש יד וצ קילג
 יד ןוא :;עקינײא יד ןופ קילגיקינייו סָאד ןוא עניימעג סָאד ּפָא
 יד רעטנוא ןטלאהאב ,לדנער ןדלָאג א טימ טעליוקעג ,זַײמרעדעלפ
 ןוא קילג-רעמ סָאד ּפָא ןטיה ,עכעלקילג רעמ יד ןופ ,ערעדנא ןופ ןלעווש
 טעװ יוזא ,ןַײז סָאד טעװ ,ןעמ טניימ ,יוזא ןוא .ערעדנא יד ןופ עפעש יד
 -שזאה רעד ןוא טָאג ןופ יוזא זיא קיבײא ףא קיביײא ןופ לַײװ ,ןבַײלב סע
 רעדניק ןלָאז סעטאט ןוא ,רָאד וצ רָאד ףא ,טלעטשעגנַײא רענַײז עכָאג
 .ןענעשראי ןכאמ

 טַײצ לקיטש א ןוא ןעמוקעגּפָארא טלָאװ רע ןעוו ,רעבָא רעדמערפ א
 דנאטשאבמוא ןופ ךעייר א טליפרעד ךַײלג רע טלָאװ ,ןעװעגּפָא קראמ ןיא
 ןקעמש ָאד ןיוש טעװ טַײצ רעטנעָאנ רָאג ,רעטנעָאנ א ןיא ,ךעלגעמ ,זא ןוא
 ןוא םאראראט ,ףיוקראפ-ףיוק םענופ ,קאּפ-קאה ןצנאג םענופ עריגעּפ טימ
 ןענַײז ןוא ךיז ןעיירד סָאװ ,עלא ענעי ןופ ןוא ,אה-וה ןשלדנאהילדניווש
 ...ָאד טיירדראפ

 רעד טפָאלש'ס ןעוו ,טכאנאב ןעמוקעגּפָארא טלָאװ רע ןעוו ,סרעדנוזאב
 עטרעיומעג יד טימ ,ךעלסעג ןוא ןסאג-טּפיוה ענַײז עלא טימ קראמ רעצנאג
 ,סאג רעד ףא ןעייטש סָאװ ,ךעלכעלעטש ןוא ןלעטש יד טימ ןוא ןטיילק
 ,ןריט ענרעזַײא ערעווש רעטנוא ןעייר ערעטצניפ יד ןוא סעדאלקס יד טימ
 -גקילַײװגנאל ךיז יד ןעזרעד טלָאװ רע ןעוו ןוא ;רעסעלש ןוא ןטייק ,ןדָאל
 -ייניא עכעלטע ןציז רעדָא ייז ןעייטש לָאמא סָאװ ,טכאנאב םירמָאש עקיד
 ןוא ןעלקניו ענעדיישראפ ןיא עקיצנייא וצ לָאמא ןוא ,עקידנצענעג םענ
 ןטלא םענופ םילוגליג עטצלעּפעגנָא עלעקנוט יװ ,סיוא ןעעז ןוא ,ןקע-סאג
 -ראפ א ןיוש ,רעהא ןטַײצ עטלא ןופ טָאה סָאװ ,רוקרעמ טָאג ןטלגָאװראפ
 טלָאװ רע ןוא רעהא רעדמערפ א טפערטיס ןעוו ;ןפָארטעג ,רעטקיטעּפש
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 ,סעמע ,רע טלָאװ ,טינ יװָאנ ןייק זיא רע ביוא זיא ,רימ ןגָאז ,ןעז ץלא סָאד
 ערענַײפ סָאװטע טימ שטנעמ א רָאנ ביוא רָאנ ,ןרָאװעג טינ יװָאנ ןייק
 רע ןוא טגיילעג ןצראה ןפא רעיורט א סעּפע ךַײלג םיא ךיז טלָאװ ,םישוכ
 ןיוש ןענַײז ,ןציז םירמָאש יד עכלעוו ףא ,ןלעווש יד זא ,טליפרעד טלָאװ
 -נייק ןיוש ןלעװ רעסעלש ,ןטייק ,ןריט עטעמסאכראפ יד זא ,ןלעוװש-עוויש
 ןוא למער ןסעמע םוצ זא ןוא ןרעװ ןטיבראפ טשינ עַײנ ןייק טימ לָאמ
 טפראדאב ,קראמ ןטימניא ,ָאד ןעמ טלָאװ ,ןצנאגרעד וצ דליב סָאד יידעק
 ןיוש קראמ םעד א ןוא עקידנענערב-ליטש א ,טכיל-םיסיימ א ןלעטשקעווא
 .עקידנענַאמרעד

 .גניר רעטשרע רעד --א טָאטׂש רעד ןופ לייט-קראמ רעד זיא סָאד
 .טסבלעז טָאטש יד :רעטייווצ רעד

 ,קראמ ןופ קידנעייגסיורא ,טכאנאב ןבלעז ןיא טלָאװ רעדמערפ א ןעוו
 ךיז טלָאװ סָאװ ,עטשרע סָאד זיא ,רעזַײה עטנעָאנ יד וצ טדנעװעג ךיז
 -רעמ ןוא דייווצ ,-ןייא עירעס א ןעוועג טלָאװ ,גיוא ןיא ןפרָאװעג םיא
 םענענושעמ ןופ ,ןפיוא ןוא טרא ןטלא ןא ףא טיובעג ,םינָאיניב עקיקָאטש
 .ליטס ןייק :טגָאזעג רעסעב רעדָא ,ליטס

 רָאנ ,רעזַײה-ןיוװ ןייק טשינ ןענַײז סָאד זא ,טנעקרעד ךַײלג טלָאװ רע
 טלָאװ קוק ןטשרע ןפא ביוא ןוא ,טמיטשאב ןליצ ערעדנא סעּפע וצ רַאג
 ךיז רע טלָאװ ןטייווצ םאב זיא ,ליצ א ראפ סָאװ בילוצ טסּוװעג טינ רע
 א טָאטש רעד ןופ עדייא רעד ןופ ןענַײז סָאד :ןסױטשעגנָא רעכיז ןיוש
 .ןעַײבעג ָאד סעדימ ענַײז ראפ ןוא טָאג רעייז ראפ

 ךאס ןייק .טָאג רעייז ,רעטסעלַאגראפ א ןוא רעטלגָאװראפ א זיא רע
 -ָאלָאק ןוא טַײקיטפול ,םיור ,טַײקרעביױז עקירעביא ןייק ,טינ רע טרעדָאפ
 -עג טשינ גנאל ,ןקיטיוק א ךרוד רָאנ :טַײקכעלרעסױא ןוא ץוּפ ןייק :סענ
 ןַײז ןופ קינייװניא ןופ טכאנאב ךיז לָאז רעטצנעפ םענעשאוועג ןוא ןטשיוװ
 ,ןקידעכיורבעג-טפאניקינייוו ,ןקיליב א ןופ ןַײש-קנאצ עניילק א ןעיניב
 ןעור לָאז טימעג ןכָארבעג א ןוא ,ןַײז ליטש ןטרָאד לָאז'ס :ןעזסיורא לּפמעל
 -ייא ןיא .ךאד ןפא ךיוא ןוא רעטצנעפ יד ףא ,ןעיניב םענופ לעוװש רעד ףא
 סעמאש רעטבַײוװאב ןייק טשינ ,רעטנלע ןא קינייװניא לָאז םינָאיניב עקינ
 רעניד רעקידנרעדָאפ ךאס ןייק טשינ ןוא רעכעלקיטיוק א ךיוא -- ןפָאלש
 -רעזַײה עקידעגָאטאב ,עזָאלמיײיה סעּפורג עצנאג ןלָאז ערעדנא ןיא .טָאג וצ
 ,ךיוא ןיילא ןוא ,קנעב ףא ,סעטאמש גרעב ףא רעּפעלש ,רעלטעב ,רעייג
 ןיא ןוא .ןעּפָארכ רעטצניפ רעד ןיא ,עקידנעעזסיוא סעטאמש ךעלגרעב יו
 ףלעווצ עלא ןופ טכאנאב ןטימניא עקפאד ,טרעקראפ ,לָאז עקינייא ערעדנא
 םינָאיניב ענַײז ןופ ,טָאג םענעי ןופ עיצידארט יד טרעדָאפיס יװ ,רעטצנעפ
 ךיז ןלָאז'ס ,ןענערב ןלַאז ןּפמָאל ןוא טכיל ,ןענַײשסיורא ןַײש עסיורג א
 סָאװ ,ןרעה סעליוק עקידנעגניז-םעראוו עשלגנַיי טרָאד ןופ לייטנטסרעמ
 ןרעװ ןוא םיא וצ ייז ןעניד ,ןטָאבעג ןוא ןצעזעג סטָאג םעד קידנענרעל
 ךָאנ ,עלודג ןַײז סאשעב ,לָאמא טָאה רע סָאװ ,סענָאברַאק יו טנכעראפ םיא
 .ןריוװעגנָא ןיוש גנאל ןופ -- טציא ןוא ,טאהעג

 טוי



 .ןעיניב אזא םענייא ךַײא ריא טָאה טָא
 -ייוצ א ;ץאלּפ םעניילק ןקידיײל א וצ טדנעוװעג טנורפ ןטימ זיא רע

 א ןוא ןטיילק ,םיא םורא ןוא קיכעלַײק ,קָאטש ןטשרעטנוא ןיא .רעקיקָאטש
 ראפ עסָאנכאה ףא ,ערעדנא ןוא ןעמָארקיןּפיורג-ןוא-שיילפ ,ןעגנוניווװ לסיב
 ריא טימ טקוק ,ןיילא לוש יד ,יז -- ,קָאטש ןטייווצ ןפא ןוא ,ןעיניב םעד
 ץאלּפ םוצ ,רָאדירָאק ןקידרעטצנעפי-ליפ ןסיורג א טימ ,טַײז-גנאגנַײרא
 -צנעפ ַײרד וצ רערעדעי ןיא סָאװ ,ןטַײז ַײרד עקירעביא יד טימ ןוא ,סיורא
 .ךעלסעג ענעדיישראפ ןיא -- ,רעט

 .יז ןעמ טפור *ענעּפָא יד,
 ?סָאװראפ
 טרעדנוה רעבירא טימ קירוצ יז טָאה סָאװ ,םעד ןופ עָאװאצ רעד ןיא

 טינ לָאמנייק ךיז לָאז ריט ריא זא ,טגָאזראפ ,ןבירשראפ זיא ,טיובעג רָאי
 טשינ ,רעטניוו טשינ ,רעמוז טשינ ,טכאנאב טשינ ,גָאטאב טשינ ,ןסילשראפ
 ריא ףא (ןטַײצ סכעִישָאמ זיב ,ןפָאה וצ) טעװ יז זיב ,גנאל יוזא ,לָאמנייק
 .ןייטש טנורג

 -עגייא יד ראפ ,ןעמעלא ראפ .ריט יד ,ןפָא קידנעטשאב םורעד זיא יז
 ןעמוק סָאװ ,יד ראפ ךיוא ,ןענרעל ןוא ןענוואד ןעמוק סָאװ ,טָאטש ןופ ענ
 -ערט ,רעמערק ,רעלדנעה -- ,ןעמעראוונָא ךיז רעטניוו ןוא ןליק ךיז רעמוז
 יידעק ,למוט-קראמ ןטסוּפ ןופ סיורא טפָא ךיז ןּפאכ סָאװ ,ערעדנא ןוא רעג
 ,עדמערפ ראפ ךיוא ןאד ;ןָאט םעטָא ןא טפול רעדנקיוראב ,רעדנא ןא טימ
 -וק א ןיא רעהא ,ערעייז עיצנאטס עקיצנייא יד זיא יז סָאװ ,טַײלעמערַא
 -ָאדאכ ךיוא לָאמא ,ןכָאװ טרָאד ייז ןעגנערבראפ לָאמא סָאװ ןוא .קידנעמ
 טכער ןייק טָאה ,עָאװאצ רעד טיול ,רענייק ןוא ,ןפָאלש ,ייז ןסע טרָאד :םיש
 .ןטָאבראפ וצ ייז סָאד טינ

 עצנאג ,גָאט ןבלאה ךָאנ טעּפש זיב ןגרָאמירפ ןופ :טרָאד טנוואד עמ
 -- טנװָא ןיא עמ טנרעל טכאנאב ןוא .ענלצנייא ךיוא ןוא םינָאינימ
 ןוא ,ןפָאלש םייהא ייז ןעייג ןענרעל ןכָאנ סָאװ ,ערעטלע ןוא עקירָאילטימ
 .טנגוי עקידנבַײלב-ךאוו סנטסרעמ -- טכאנאב

 ןָא ןוא עקידײל א "ענעפָא יד, ןפערט וצ ןעוו-ןטלעז םורעד זיא'ס
 .סיורא -- ןַײרא דימָאט ,לָאמנייק ךיז טכאמראפ ריט יד ,ןשטנעמ

 טייטש ָאד .ןסערעטניא ענעדיישראפ ראפ טקנוּפלמאז א טרָאד זיא'ס
 טציז טרָאד ןוא ,ןכאז-ךָאװ עכעלנייועג ןופ טדער עמ ןוא לדער א ןעמ
 ןפיט א ןיא זיא ןוא רערעטלע רעדָא רעגנוי א רענייא טייטש רעדָא
 -מורא םיא םעלא וצ טָאה סָאװ ,ןָאטראפ ןעיניא-ןרעל ןטיירדראפ-קראטש
 .סעכַײש ןייק ןקידנעלגניר

 -יה םירעכָאב לייט רעניילק א .רענרעל יד ךיוא ןענַײז ענעדיישראפ
 ןטלאה ןרעטלע יד עכלעוו ,עכעלגעמראפ-בלאה ןוא עכעלגצמראפ -- עג
 ערעדנא עכלעוו ,טלאהסיוא ןדמערפ ףא ,עדמערפ -- סנטסרעמ רעבָא .סיוא
 .ןגרָאזאב וצ ןטסקיטיינ ןטימ עווצימ א ראפ ןטלאה

 ,עקידנגיל טנגעג רענעי ןיא ,עטנעָאנ יד ןופ טנגוי טרָאד טפערט עמ
 ןוא ,ןצענערג רעילָאדָאּפ ןוא רענילָאװ ןופ ,טַײװ ןופ ךיוא ןוא ,םיװּושִיי
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 ,גנאזעג ,ךארּפשסיוא ןַײז טימ רערעדעי -- עליפא ןלױּפ ןטַײװ ןופ ךיוא
 .סעַײװאה ןוא למעזעג

 טייג רע .רענעסירעגמורא ןא ,רעמערָא קראטש א -- םעליוא רעד טָא
 רעד רע זיא ראפרעד רעבָא ,קיניײװ ךיז ןגעוו טגרָאז ,טכעלש ךיז םורא
 -עג זיא רע רעכלעוו בילוצ ןוא ָאד ךיז טניפעג רע רעכלעוו בילוצ ,ךאז
 טָא ,טרעטסַײגאב יוזא ךיוא רע זיא ראפרעד ;ןבעגעגרעביא ,רעהא ןעמוק
 -רעד ןלעװ טימ ןעגנולשראפ ןוא ןָאטראפ טַײװ יוזא ןוא ,םעליוא רעד
 םיא זיא גָאט רעד זא ,טביילגראפ זיא רע ןכלעוו ןיא ,ליצ םעד ןכיירג
 .ףוא ןטכאנאב יד ןיא ךיוא רע זיא טפָא ןוא ,קיניײװ

 -טנגוי רעדעי רעביא .ןטכיולאב קראטש טלמעד ןזיא ןעיניב-לוש רעד
 -ןטַײז א ןופ רעדָא עילעטס רעד ןופ ּפמָאל א ּפָארא טגנעה ּפָאק סנכעל
 ןיא ,ןּפמָאל יד ןופ רעטַײװ ןציז סָאװ ,ענעי .טנרעל רע רעכלעוו אב ,טנאוו
 .ןטכיולאב וצ םירָאפס ערעייז ,טנעה יד ןיא טכיל ןטלאה ,טקוראפ לקניוו א

 סיורא טנַײש רָאנ ,ןעיניב-לוש םעד רָאנ טינ ןָא טליפ םורעד ןַײש יד
 ןופ ןקוק סָאװ ,יד אב רעדָא ,רעייגכרוד ןעמורפ א אב ןוא ,ןסיורד ןיא ךיוא
 םיא ןעעז ןוא ,ןעיניב-לוש םוצ ,רעהא ףורא ,רעזַײה ערעקירעדינ ,ערעדנא
 ןקידנטכיול א ןופ ליפעג א רע טפאש -- ,ןקיטכיל-לופ א ןטַײז עלא ןופ
 :ָאי זא ,ליפעג א טפאׂש :שינרעטצניפ-טָאטש רעד ןטימניא לזדניא-ךאוו
 עקידנפָאלש א טָאטש עצנאג א לזדניא-לוש רעד טגרָאזאב'ס ןוא טכאוואב'ס
 .רעגרָאזאב ןשלמיה ןוא למיה ןראפ טפאשרעייטשרָאפ רעקיטכיל טימ

 -יוק עגנוי יד טרעה ןוא ךרוד טייג רעקיביילג-םורפ רעד זא ,טארפיב
 -שיטעקסא יד ןוא ,עקידנעמורב ,עקידנעקנעב ,עקידנעַײרש יד -- סעל
 -רע ןופ יו ,ענעגָארטראפ רעהא ךערזימ ןטַײװ ןופ ,םינוגינ עטכאמשראפ
 ,םינוגינ ענעי ;ןלושישיוורעד ןוא -אלומ עשיכערזימ עשיכור ידלא ץעג
 יד ןיא ןסָאלשראפ קיליװַײרפ ךיז טָאה סָאװ ,טנגוי יד טָא עכלעוו ךרוד
 -רעק עטקידירפאביטשינ ריא סיוא טכיוה ןוא טמעטָא ,טנעו ריפ עגנע
 רימ ןגָאז ,סע טפאש -- ,ןעיירשעג עשיטאטסקעיטקיצנא ןיא טַײקכעלרעּפ
 ,טקוקעגוצ ןטלָאװ ייז ךַײלג ,ליפעג א רעייגַײבראפ עמורפ יד אב ,רעטַײװ
 .ווירקאמ טַײקידניז סנצעמע ראפ ןיילא ךיז ןענַײז סענָאברָאק עגנוי יו

 ,לוש א ענייא ךַײא זיא סָאד
 סָאװ ,לשָאמעל ,"עקיציה, יד יװ ,יײברעד ָאד ערעדנא ןא זיא טָא ןוא

 עשידיסכ עמורפיקראטש ,עלוד-בלאה ,עקיציה לַײװ ,יז ןעמ טפור יוזא
 ךיז ןעּפארד ,ןעוועדליוו ,ןטרָאד ןענוואד ,רענילראק ,רעקצָאק יװ ,סעטקעס
 -ייא טימ ןערב ןזעיגילער ןכעלרעניא רעייז ןוא ,םוא ןפיול ,טנעוו יד ףא
 ,ייז ןליק סעליוק ענעג

 ."עטלאק יד, -- רעקיציה רעד ןגעקטנא
 ךרוד ךַײא טייג ,ןַײרא ןיהא טייג ריא זא ,רעמוז עליפא סָאװ ,ןעיניב א

 ,ןעמָארק ןטנוא ךיוא ,רעקיקָאטשיײװצ א ךיוא ;רענײב יד ךרוד טלעק א
 .יז -- ןביוא

 ןבָאה סָאװ ,טנעה ליפ ןופ ,סעשטנערָאּפ עטאלג ,עטרילָאּפעגּפָאקראטש
 ןשיּפעלקס-טלאק א ךרוד ןריפ ,גנאגפורא ןסייב ןטלאהעגנָא ייז אב ןרָאי ךיז
 ,ףורא ריא וצ ּפערט עכעלטע ךרוד ןוא שילָאּפ
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 ןטפניפ םעד רעטנוא .טליײטעג ןפניפניא ,עילעטס ענעכָארבעג עכיוה א
 ןופ .רעמעלאב רעד זיא ,טראּפשעגרעטנוא ןלַײז עכיוה טימ ,טימ יד ,לייט
 סָאװ ,רעטכַײל-גנעה עקידנעגנעהּפָארא קירטש ףא ,עטלאק -- ןטַײז ריפ יד
 ןרער יד ןיא טכיל יד טשינ ,ןּפמָאל יד ןיא זאג רעד טשינ זא ,ךיז טכאד'ס
 .טשינ ןעמעראוו ,טשינ ןטכיול

 ,ייז ןופ טעייוו'ס .סעקאווטיל ,םינָאדמאל ענעקורט ,רענוואד עטלאק
 -וּפ ןוא טַײקטבעלענּפָא ןא סעּפע טימ ,םינוגינ ןוא סעליפט ערעייז ןופ
 .טיײקטס

 -רעטלאלטימ םענופ ןעמָאנ ןפא -- "סעקינערזענעווע יד , יז טפור'מ
 טסַײג רעשיטסילאנָאיצאר ןַײז סָאװ ,ףָאסָאליפ ןוא טעָאּפ ןשינאּפש ןכעל
 עטרעדנוזעגּפָא ןא יו ,למור-לוש ןטכידעג ןסיורג ןשיװצ ,ָאד ךיז טָאה
 .ןענופעג טסענ עטזָאלראפ-טלאק

 -עלאב ,שעדױקנרָא רעד טשינ ןעוו ,קינייװניא ןכאז-לוש יד טינ ןעוו
 ַײס ,ךעלרעסיוא ַײס ןעמ טלָאװ ,םירָאפס ,סעפאש ,סרעדנעטס ,קנעב ,רעמ
 -?לרעַײמ, ןוא עווייצאמ ןימ א ראפ רעכיג ןעיניב םעד טָא ךעלרעניא
 ..ןעמענָא טנָאקעג ןעיניב

 .?עטלא יד, זיא טָא ןוא
 .עלא ןופ עטסטלע יד
 זיא גנאגנַײרא ריא וצ געוו רעד זא ,ריא טעז ,וצ ריא וצ טייג ריא זא

 ןיא ריא טייג .ןטָארטעגסױא עטרעטצניפראפ ןוא עכעלקילגמוא סעריוד ןופ
 רעייז טזָאלעג טרָאד ןבָאה ןטרעדנוהרָאי עצנאג זא ,ריא טליפ ,ןַײרא ריא
 ,םעטָא ןטעטסיווראפ ןוא ןטנרָאצראפ

 -קישטאלּפ טימ זיא טנורפ ןצנאג ריא ַײבראפ ןוא ריט ריא וצ געוו רעד
 ןוא ענעטָארטעגנַײא ,ענעבירעגסיוא ,טרעטסאלפעג רענייטש-עטילּפ עצנאג
 - .עכעלניד ןיוש

 עקיכעלַײק טימ ,טכאמעג ןזַײא ןופ .סיירג יד רעיױט א יװ ,ריט יד
 ןופ לסילש רעקיטנופשּפיה ,רעגנאל א .ןגָאלשאב סעקעװציּפעק עסיורג
 -יוזא ןטייווצ א רעווש ,ןייצ ענעסיבעגסיוא קיצנוק טימ ,רעטסַײמ ןטלא ןא
 -ייק ןוא ,ךָאל-סָאלש ןיא רעביא לָאמ עכעלטע ךיז טיירד ,ןעניפעג וצ םענ
 ןיהא טרָא ןקיטכיר ןיא טעװ ,סעמאש-לוש ןקידנעטש םעד רעסיוא ,רענ
 ,ןפערטנַײרא טינ

 ןופ קינײװ ,ןכעלרעטצניפ א ,שילָאּפ א ןיא ריא טמוק רעיוט ןכָאנ
 עטרילָאק-ןדיישראפ עטשרעבייא יד ןופ רעקינייװ ךָאנ ןוא ןטכיולאב ןסיורד
 לוש ןיא טריפ עכלעוו ,ריט-רעיוט רעטייווצ רעד רעביא סָאװ ,ךעלעילפאט
 .ןַײרא

 טזומ ,לעוװש יד רעבירא טערט ריא ןוא ריט עטייווצ יד טנפע עמ זא
 ,טינ יצ טליװ ריא יצ .ןדנעוו ףורא ןגיוא יד ןוא ּפָאק םעד ךַײלג ריא
 ןיא ענָאװאק אזא ןוא טלָאװעג ,ךיז טכאד ,סרעטסַײמ יד ןבָאה יוזא רָאנ
 ,דלאב לָאז רעכוזאב ,רעייגנַײרא רעקיבײלג רעד זא ,טגײלעגנַײרא ַײבעג
 ןבעג קוק א ,ןָאט בייה א ּפָאק םעד ךַײלג ,ןטערטפורא-לעווש םאב ןיוש
 רעביא ,ןעגנאגראפ םיא ןופ רעכעה רעצעמע זיא'ס זא ,ןָאט טכארט א ןוא
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 םיא לָאז שינרעטיצ עזעיגילער עטשרע יד ןוא ,לזאמ ןַײז רעביא ,םִיא
 .ןעמענכרודא ,ןייגכרודא

 ךיז טקוק עמ זא ,רעטנעצ ןיא ןוא ,עקימיור-ךיוה א -- עילעטס יד
 סָאװ ,גנופיטראפ א'ס .עילעטס א ףא עילעטס א :גנושארעביא ןא -- ןַײא
 .ןקרעמ וצ טינ יז זיא קילב ןטשרע ןפא

 רעד זיב ןוא רעטיירבי-שּפיה רעד סרעדנוזאב ,טַײז-ךערזימ יד ,לוש יד
 עטבראפעגידלָאג טימ זיא ,דעמָא רעקידנעגנאלרעד:-ףורא ךייה רעטסכעה
 טימ ןוא ןטנעמורטסניאיליּפש ,ןעמולב ,ןטכורפ ,םיכָאלאמ ,ןעלגיופ ,סעַײכ
 .טקעדאב ךעלגַײװצ ענעטכַאלפעג-טלדיירדעג

 -ימ עוויטימירּפ-סקלָאפ .בראפ-לייא ןיא -- עילעטס יד ןוא טנעו יד
 סיורג ןיא ,טסנוק רעקיביײלג רעייז ןופ טאהעג ןבָאה יז סָאװ ,ןבָאה סרעטס
 סָאטימ ןופ רעדליב .ןבעגעגּפָא ָאד ,סעטשאּפ רעשרעדניק ןיא ןוא טַײקוװיאנ
 רעד וצ ןקָאכצִיי טגנערב ,לשַאמעל ,םָאהָארוװא יװ ,סעװָא יד ןופ ןבעל ןופ
 ןפא ןיוש טגיל קָאכצִיי :סעכול יד טימ ַײניס גראב ןפא עשיומ ;עדיײקא
 רעד ןוא ,רעסעמ סָאד טיירג ןיוש טלאה םָאהָארוװא ןוא ,ןדנובעג ץלָאה
 .ןעליוק וצ ןוז ןקיצנייא ןַײז ןופ ּפָא םיא טלאה ןוא ךיז טזַײװאב ךעלאמ
 יד טימ גראב רעקידנרעכייר רעד םיא םורא ןוא ,סעכול יד טימ עשיומ
 יוזא ןוא .וואא ,ןקשימ רעד ,לגייא רעד ןאד .ןצילב עקידלפיירטש-רעַײפ
 עניוזא טימ ןיילא עילעטס יד ךיוא ןוא ,ףורא עילעטס רעד זיב ,טנעוו עלא
 .רעדליב

 יז ןוא ,ּפערט שפיה ךרוד ףורא ריא וצ טייג'מ סָאװ ,עמיב יד ןאד
 ןופ ,טלעטשראפ רעמייב-טכורפ עכעלטסניק טימ ןטַײז ריפ יד ןופ זיא
 עקיביײלג ערעטלע ךיוא ןוא ,ןסַײרּפָא טינ ןגיוא יד ןענָאק רעדניק עכלעוו
 ,ןביוא ,טרָאד .ןעכָאפ ץראה רעייז טַײקטלעטשראפ-רעמעלאב סָאד טכאמ
 ןפורעגסיוא םערייכ רעד ,טפראדאב טָאה עמ ןעמעוו ףא ,לָאמא טגעלפ
 -עג רעפיוש רעסיוועג רעד ןטַײצ עסיוועג ןיא ךיז טָאה טרָאד ןופ :ןרעװ
 טָאה טרָאד :ערייזג א סעכלאמ ןופ רעדָא ,ראזג א "למיה, ןופ ןעוו ,טרעה
 טָאה טרָאד ןופ ןוא ,טנייוואב טיוט רעייז ךָאנ טַײל-סקלָאפ עסיורג ןעמ
 -- רעסייק  ןופ ןוא לָאהָאק ןופ ןלעפאב ןוא ןעגנונעדרָאראפ עַײנ ןעמ
 .טנעײלעגּפָארא "יודיוה םורָאי

 ,גנורעַײפ א זיא'ס ןעוו רָאנ ,סיורג יוזא טינ ןסעמערעדניא זיא לוש יד
 ,ןוא ,ןעמענוצנַײרא טָאטש רעי א עצנאג יד ןזיוואב יז טָאה ,עכמיס א
 .טזָאלעג ןסיורד ןיא ךָאנ ךיוא לסיב א ,ךעלריטאנ

 ןוא סטכער ןופ סרעקלא ייווצ יד ןאד ,סוּפרָאק רעטסלטימ רעד ןיילא
 טּפוטשעג גנע יוזא ךיז ןוא טגילקעג ךיז טָאה קלָאפ סָאד ןוא -- ,סקניל
 ןייק סעמעעב ןיוש זיא'ס זא ,טליפעגנָא לעלָאכ ןטסדנימ רעדעי יוזא ןוא
 -ַאיטַאּפ ןוא ,טציוושעג ןבָאה טנעוו .ןפראוו וצ ןיהּוװ ןעוועג טינ עקליּפש
 ןקיציה ןוא טפאשגנע ןופ ,טַײקטאלג רעקיבראפלייא רעייז ןופ ןבָאה סעק
 ןעוו עליפא טליפעג ךיז טָאה לוש ןיא םעטָא רעד טָא ןוא .ןענורעג ,םעטָא
 עסיורג ענעזעוועג ָאד לָאמ ליפ ןופ םעטָא רעד -- ,ןעוועג קידייל זיא יז
 .טבעלעגכרוד ןשינעעשעג עסיוועג ןפיוא ןסיוועג א ףא ןבָאה עכלעוו ,ןסאמ

 א ףא -- רעבַײװ ראפ ןוא .טמיטשאב ןעלבצנאמ ראפ זיא לוש יד
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 יוזא ,סעטארג טימ ןעיירעלאג ,ןטַײז ַײרד עלא ןיא ,שזאטע ןכיוה-קראטש
 .טלײטעגּפָא קראטש ןענַײז ןעיורפ יד ןופ רענעמ יד זא

 ןטנוא ןרעוװ טביולרעד ךיוא טגעלפ רעבַײװ יד ןעוו ,ןטַײצ ןעוועג רעבָא
 ךיז ןבָאה רעבַײװ יד רָאנ ,טביולרעד טשינ לָאמשרעדנא ןא ןוא ןײגּפָארא
 -נעללפ-דליוו ,עטציהעצ א ,ןַײרא ןענַײז ייז :ןעמונעג שינעביולרעד יד ןיילא
 הצ שעדױקנרָא םוצ עזָאה רעטלארּפעגפוא-שירעטסיה טימ ,ענכאמ עקיד
 ןעלבצנאמ סָאװ ,ןסירעג ךיז רעמָאי ןדליוו אזא טימ ןיהא ןוא טנפעעג םיא
 ,ענישטורקער -- ראזג א לָאמארעדיוו ןעוו -- ,םעניוזא טינ ןגָאמראפ
 ,טַײקפאלש א ,קילגמוא ןא טָאטש ףא ןעוו ןוא -- סרעּפאכ ,?סעקינעמיָאּפ,
 .לשָאמעל ,עפייגאמ א ,ערעילָאכ א

 טרָאד טנוואד ןענוואד .ןענוואד ןכעלנייוועג ףא רָאנ טשינ זיא לוש יד
 ןענרעל .ןעינימ רעטלייצעג קיצנייא ןא רָאנ טכאנרעדפא ןוא ירפרעדניא
 -עד רָאנ .טשינ רָאט עמ :טינ עדאווא -- ןקיטכענ .טינ טרָאד ןעמ טנרעל
 סָאד א ןיא רעזַײה סטָאג עלא ןופ ,לוש יד ןלוש עלא ןופ יז זיא רעקיר
 עדנעגעל א טנורג ןיא םעד טָאה קלָאפ סָאד סָאװ ,זיוה סטָאג עקיצנייא
 םענעי ףא טָאה רע סָאװ ,ראפרעד סָאװ ,טגיילעגקעווא ןקילײה א ןגעוו
 -סיורא שעפענסעריסעמ ןוא ערּוװג סיורג ןוא ענומע רעד ראפ ןטילעג טרַא
 -עדנעגעל טימ ראפרעד ,עכיוז-טּפיוה רעד טרָא סָאד זיא ראפרעד ,ןזיוועג
 געט עלא ףא ןוא ןטַײצ עלא יז קלָאפ סָאד טָאה ראפרעד ,טליהעגנַײא טפול
 -סיוא עכעלרעַײפ ןיא רָאנ ןוא ,טזָאלעג טסוּפ ןוא ןסָאלשראפ ןעמעלא ראפ
 -- ןוא ןענעפעעצ ןרעדעי ראפ ןריט עריא טיירג ןטנעמָאמ ענעמונעג
 ,ןבױלגרעבָא ןטיול ,טכאנאב ןוא ,טסוּפ גָאטאב יז זיא ראפרעד -- לָאמאכָאנ
 ןעמ טייג ראפרעד ןוא ,טקנוּפ-למאז א ענעברָאטשעג ןופ סעמָאשענ ראפ
 ןוא ,ריא ןופ סנטַײװרעדנופ ,טכאנאב ףראד'ס רעװ ,ךיז טלאה עמ ןוא
 -רעדניא ףוא יז טנפע רע רעדייא ,סעמאש רעד עליפא ןיילא זיא ראפרעד
 -אב יד ןופ ,ףראד עמ ןעמעוו -- ,ריט רעד ןיא ןָא רעַירפ רע טּפאלק ,ירפ
 ןסיוו וצ ןעמוקנָא ןַײז ןגעוו ,ןיהא ךיז ןבַײלק סָאװ ,סעמָאשענ עקיטכאנ
 ...ןבעג

 ןופ רעכעה ,טָאטש ןופ ןעיניב רעטסכעה רעד ,לוש יד ,ךיוה זיא יז
 רעקיצנייא רעד .ןעיוב ךיז ןזָאל טינ םענייק ,געהנימ ןטיול ,ןעמ רָאט ריא
 רעטסיולק רעד זיא ,טַײקכױה ןיא ריא טימ ךיז טסעמראפ סָאװ ,ןעיניב
 ןופ זיא רענעי ,ןַײרא טינ ןבשזעכ ןיא טייג רענעי רעבָא ,טָאטש ןופ
 רענעי ןעוו ,טארפיב ,ןדמערפ א ןוא .סעכלאמ ןדמערפ ןוא קלָאפ ןדמערפ
 ...ןבעגכָאנ ךָאד ,טסּוװאב יוװ ,ןעמ זומ ,רעקראטש רעד זיא

 ,לוש עטלא יד זיא סָאד
 -שירכָאס ,ןכאפ עשיכַָאלעמלאב ענעדיישראפ ןופ ןלוש יד ןעמוק ןאד

 ןלוש -- סערוועכ עקיטעטליוו ןוא עמורפ ןופ ,סעשזנארב עשרעלדנעה
 -עּוװט ןופ ןלוש ;םיוװָאצאק ,סרעכאמלעטס ,ןדימש ,רעדַײנש ,רעטסוש ןופ
 -סָאמ ,(ןָאד ןפא ןרָאפ סָאװ ,יד ראפ) רענָאד ,סעריײּפ-רעכױמ ,רעלדנעה
 -םידיסכ ןוא סערוועכ ערעדנא ןופ .וואא םיליוכ-רוקיב ,רעקיצנאד ,רעווק
 -נוא סנייא ,ןרעדנא ןבעל סנייא ,טרָא ןייא ףא ץלא סָאד ןוא -- ,סעטקעס
 לוש א רענייא ןיא -- טכאנאב ,טציא ןוא .ןרעדנא םעד רעביא ןוא רעט
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 רעד ןיא ,טכיל ןייק -- רערעדנא רעד ןיא ,ךיז טכיול טכיל א רָאנ ענייא
 -- רעטייווצ רעד ןיא ,רענרעל-טכאנ ןייק רענייא ןיא ;טכיל ליפ -- רעטירד
 ןוא -- ,רענרעל ליפ רעטירד רעד ןיא ןוא ,רענרעל ייווצ רעדָא רענייא
 ריא טימ ,טַײקנּפָאלשראפ ,טַײקרעטצניפ רעכיוה ריא טימ לוש עטלא יד
 ןוא טייטש ,עלא ייז רעביא -- ןריט עמוטש ןוא גנאגוצ ןטרעטסאלּפעג
 .ייז רעביא טכאוו קידנעלמערד ןוא טייטש ,יײז טקעד

 -קראמ םעד ןופ ,טכאנאב רעהא טפערט רע ןעוו ,רימ ןגָאז ,רעדמערפ א
 רעגייטשנבעל ןוא רוטקורטס יד ןעזרעד ךַײלג טלָאװ ,קידנעמוקנָא לייט

 ,רעטנעצ-סנבעל ריא זיא קראמ רעד זא ,ןעזרעד ;עדיײא רע- א רעד ןופ
 -ַײז ןיא טניוװ ,ןיילא עדייא יד ,יז ...ענעשעק ריא טיה טָאג ריא זא ןוא
 -יווונַײא עקידנפָאלש יד טימ ,ךעלסעג יד ,ייז ןוא ,ךעלסעג עטקוראפ עקיט
 בָאגוצ א יװ רָאנ ,ןַײז וצ רעקיא רעד טינ יװ ,סיוא ןעעז ,ייז ןיא רענ
 ףראד ןגרָאמ ןוא טזַײּפשעג ןטכענ ייז טָאה סָאװ ,קראמ םוצ ,רעקיא םוצ
 ורמוא ןקיטכענ סקראמ םעד ןזָאלוצ טינ יידעק ןוא ,ןזַײּפש רעטַײװ יז רע
 -רעד וצ ורמוא-רעדיוו ןקידעגרָאמ ןיא םיא ןוא ןּפעװסיױא ךיז ןצנאגניא
 ךיוא ןוא ,טלעטשעגקעווא םירמָאש ,ןעָאשיור יד ןיא ,םיא ייז ןבָאה ,ןענָאמ
 יז ןבָאה -- ,ןעלמערד טשינ ןוא ןפָאלש טינ לָאז רע -- ,ןרעייז טָאג םעד
 ןופ םיא ןלָאז ייז ,טזָאלעג ךאוו ןלוש יד ןיא ערעייז רעדניק עטסגנַיי יד
 .ןקעוו ףוראב ןַײז וצ ןוא טַײקטלא

 ענעי אב טלָאװ רעדמערפ רעד ןעװ זא :ןבעגוצ רימ ןלעװ ךָאנ ןוא
 ןענאטשעגרעביא טכאנ יד ,רעטניוו רעדָא רעמוז ןַײז לָאז ,םינָאיניב-לוש
 ףראד גָאט רעד ןעוו זא ,ןעזרעד רע טלָאװ ,טראוורעד ךיז גָאט ףא ןוא
 רע טכאמ דלאב רעבָא ,רע טנפע ,ןענעפע גיוא ןא סעמיוקעמ ענעי רעביא
 רעביוז קירעביא טשינ זיא'ס לַײװ ,ראפרעד רָאנ טשינ ןוא ...וצ קירוצ סע
 רעזַײה יד שירָאבאטי-שירענַײגיצ ןוא קילעפוצ לַײװ ,טשינ ךיוא ןוא ,טרָאד
 טַײקטליײטרוראפ א לַײװ ,ראפרעד רעקירעד רָאנ ,ןיינ .טלעטשעצ טרָאד
 ,ןצנאג ןרעביא -- ,טרָא םענעי רעביא טגנעה גָאזסױרָאפ-ךָארב א סעּפע ןוא
 -ַײז ,טשרעמיולק ,סָאװ ,םינָאיניב-לוש ענעי ףא טארפיבוא ,קראמ ןרעביא
 רעד ןופ רעגרָאזאב ןוא ךאוו יד -- טשרעמיולק ,רעטיה יד ייז ןענ
 ײז ףא טנַײ ה ןיוש סענַָאמכאר דליוו א זיא ןסעמערעדניא רעבָא ,עדייא
 יז ףא ןלעוו'ס זא ,ךעלגעמ -- ,טסייו רע ,ןגר ָאמ ףא ןוא ,ןקוק וצ
 ןפא ןלעוװ ייז ,ךעלגעמ :ןעגנעה רעסעלשישינעכעדעג עטרעוואשזראפ ןיוש
 ןופ (ןפיוק טינ יז טעוו רענייק ןעוו) ךעלגעמ ,ןרעוװ טפיוקראפ ןָאיצקואא
 ןעמוק ןלעװ ןטַײצ ערעדנא זא ,ךעלגעמ ,ןוא ,ןרעװ טישעצ טַײקטלא
 -אב ןקעװצ ערעדנא רָאג ,ערעדנא בילוצ םינָאיניב יד טָא ןלעװ ןוא
 ..ןעַײנ

 ,גיוא סָאד ,ףָאסלָאקפָאס ,טנפע רע זא ,רעבָא גָאט רעד ...ךעלגעמ ץלא
 :רע טעזרעד

 ךַײט רעד .טלייטעצ ןלייט ייווצ ןיא ךַײט א ךרוד זיא טָאטש עסיורג א
 עטכידעג טימ ןוא ןעמאטש עטליופעגכרוד-טלא טימ סעגערב יד אב זיא
 ,ךַײט ןיא סיפ יד טימ -- רעמייב יד .טלעטשאב רעמייב-ןדייוו ןופ ןעניורק
 -לקנוט ןרעסאוו ענַײז ןכאמ ןוא רעביא םיא ייז ןקעד ּפעק יד טימ ןוא
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 -ראפ ראפ ןוא ךעלגנעלש ,שערפ ,שיפ ראפ שינעטלעהאב א -- ךעלנירג
 .ןעגנומדיוו ערעדנא ןוא ןסקיוועג-רעסאוו ענעדייש

 ףא ירפצנאג ןטראוו ,ךַײט ןטימניא ךעלפיש ףא ,רעשיפ עטלא ענלצנייא
 ייז ןלָאז ייז ,ןפרָאװראפ ןבָאה ייז סָאװ ,סעקטנעוו יד ףא רעדָא ןצענ יד
 ןקידלשיפ-ןיילק ןקיכַײט-יה טימ דלודעג-רעשיפ ןקיגָאטראפ רעייז ראפ
 .ןעניולאב ןיול-גנאפ

 -סיורָאפ א םענייא ןופ לטרעה סעדעי ,זדנעג ןוא סעקשטאק ךעלטרעה
 טיירב יד ליטש ןעמיווש ,טריפעגנָא רענָאג רעדָא רעשטאק ןקידנעמיווש
 .רעבירא ,גערב וצ גערב ןופ ,ךַײט ןופ

 -ּפָא רעד ןוא ,גערב םאב טערג רעייז ןיוש ןשאוו סנרעשעוו עקינייא
 עליפא טוט סָאװ ,רעקיטשינ אזא זיא ןעשטארּפ ןוא ןעקנעווש ןופ ךליה
 .ןקערש טינ שיפ עקידנעמיוװש-טנעָאנ יד

 טַײקנגױבעגרעביא-רעמייב טימ ןַײש עקידנעייגפוא-ןוז-ראפ א זיא'ס
 .ךַײט ןרעביא סנטָאש-טכאנ ןוא

 -גנילירפ ןופ ןענַײז עכלעוו ,סעדאוועל -- ךאלפיךַײט ןופ טַײװ טשינ
 ,ענירג :ןבילבראפ טכַײפ ,סאנ זַײװרעטרע רעמוז ןצנאג ןפא רעסיוועג ןקיד
 -אב ןעמולביזָאלב ןופ ךעלּפעק עלעג ליפ טימ ןוא רעוואש ןכיוה טימ
 .טקעד

 ןעז וצ טַײצ רעד טָא ןיא ןצעמע ןעוו-ןטלעז זיא סעדאוועל יד ףא
 ןגעוו רעהא ןעמוק סָאװ ,לָאמא ןעניושראּפ עּפורג עקיטכעדראפ א רעסיוא
 יד טימ רעדָא ,ןדיירמורא ןעוו ןעיניא ןטכארטראפיקיטכעדראפ א רעייז
 .ןלייטעצ וצ ךיז עוויינג רעטריפעגכרוד ןיוש א ןופ ןכאז

 עריא סָאװ ,טָאטש יד -- ,ךַײט ןטַײז עדייב ןופ ,סעדאוועל יד רעכעה
 רעד ּוװ ,עילבערה רעד ןופ רעקירעדינ :טקינייראפ ןענַײז ןלייט עדייב
 ריפ-יײרד ףא קילדעװ ,"עקדאלק , רעשידָאמטלא ןא טימ ,לָאמש זיא ךַײט
 רעד טיירב זיא'ס ּוװ ,עילבערה רעד רעכעה ןוא ,טיירב רעד ןיא ןשטנעמ
 א ןיוש רעבָא ,םענרעצליה א ,קירב ןיוש ןקיטַײצטנַײה א טימ -- ךַײט
 ייוװַצ ראפ ץאלּפ-רָאפ א טימ ,טיובעג רעצעלק עשּפיה ףא ,ןטיירב ץנאג
 -ַאֹּפ יד אב רעייגסופ ראפ ןגעװ-ןטַײז טימ ךיוא ןוא ,רעהיןוא-ןיה ןרופ
 .סעשטנער

 וצ טינ םענייק יז ףא זיא'ס ןוא ,ןקירב עדייב יד ךָאנ ןפָאלש לַײװרעד
 .ךָאנ טפָאלש טָאטש עצנאג יד רָאנ ,ייז רָאנ טשינ ןוא .ןקרעמ

 ןיא טעזרעד גָאט רעד סָאװ ,עקידנכאוורעד טשרעוצ ,עקיצנייא יד
 :ןענַײז ,טָאטש

 -ַָאדמאל ןטימ ,רעָארגיזַײרג רעד .טָאטש ןופ ווָאר רעטסטלע רעד -- 41
 םענרעצליה ןפא טייטש רע .שינאקיטילָאּפ ןוא גולק ,םענָאּפ ןשיפיראכ-שינ
 רעד ןופ ץאלּפ ןפא ךיז טניפעג סָאװ ,לזַײה קיקָאטשיײװצ ןַײז ןופ לקענאג
 .טַײז רעקידרעבינגעק ריא ףא ,לוש רענעּפַא

 ןענַײז סָאװ ,דארג ןַײז ןופ ערעדנא יו טשינ ןוא ,ךעלנייוועג יװ טשינ
 -אק רעצראווש רעד ןיא -- רע .ןיינ .ןָאטעגנָא טאלאכ א ןיא ירפרעדניא
 רעיײז ךָאנ ,ןרָאי ענַײז ראפ קילדעװ ןוא ,רעביוז קראטש ,ןיוש עטָאּפ
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 -לפעל רעטכער רעד טימ רע טלעטשראפ דימָאט ןוא טייטש -- ,!עקּפעשט
 .ןַײש רעד ראפ ןרעטש םעד ןוא ןגיוא יד טנאה

 ןענעכער ףראד עמ יװ ,רעדָא--,רעטשרע רעד ךיז טרעדעפ רע
 סעמכאמ ,טלאה ןוא טגָאז טָאטש יד יוװ ,סעמכאמ רעדָא ,רעטלע סעמכאמ
 ןוא ןעור טינ םיא ןזָאל סָאװ ,ןעקנאדעג עקידעבעל ןוא ּפָאק ןפראש ןַײז
 .סיורא טעב ןופ ירפראפ דימָאט םיא ןבייה

 ראפ ,טסּוװאב טָאטש רעצנאג רעד זיא רעכלעוו ,ידוד בער זיא סָאד
 טנאק ןַײז רעסיוא ךיוא סָאװ ןוא ,ץערעכערעד טָאה טנאק רעצנאג א ןכלעוו
 סלא ךיוא ןוא ןבשזעכ-לאב רעסיורג סלא ,רענרעל סלא קראטש רע טמעש
 .רעסיורג קעדקאדעמילאב

 ךָאנ זיא רענייק ןעו ,גַאט ןופ טפול רעטשרע רעד טימ טמעטָא רע
 ןפָאלש עלא ןעוו ,סיורא טינ למיה ןפא ךָאנ זיא ןוז יד ןעוו ,ָאטינ סאג ןפא
 ךיז ןבָאה טכאנ עצנאג יד רעכלעוו ןופ ,"ענעפָא יד , עליפא ןעוו ןוא ,ךָאנ
 רענרעל עריא לַײװ ,ןפָאלשעגנַײא טציא זיא ,סעליוק עסיוועג יד טרעהעג
 ןא רעצעמע ךיז טזַײװאב ,טַײצ רעד טָא ןיא ,ןעוו-ןטלעז ןוא ,דימ ןענַײז
 .ריט ריא ףא רעייגסיורא רעדָא רעײגנַײרא

 .רעטקָאד רעשיליוּפ רעד ,יקסווָאנאי -- רעטייווצ רעד - (2
 טימ ,ןיוש קילב ןקימייל א טימ ןוא גנאג ןשיבָאב א טימ ,ןקָאז א ךיוא

 .טלָאגעגסיױא שיפעזָאי-ץנארפ ןטימניא ןוא ןדראבנקאב עסַײװ-קראטש ייווצ
 -עג רעכלעוו ,רעטסיולק ןשיטילעמראקישיליוּפ ןיא עטסָאראטס זיא רע

 ןפא סָאװ ,רעטסיולק םענעי ןופ ;קראמ טַײז רעטייווצ רעד ףא ךיז טניפ
 רעד ךעלַײקבלאה א ןיא זיא ןביוא רעױטיגנאגנַײרא ןַײז ןופ ןָאטנָארפ
 -יור א ןיא טליהעגנַײא ,יוװָאנאה והָאיַילע ,טלָאמעגסױא לעמראק גראב
 ,ןגָארט ּפָאק ןַײז רעביא ןעלגיופ ןוא ,סנסופוצ ןַײז אב טציז ,לטנאמ ןשימ
 רעטשרע רעד טמוק ,יקסווָאנאי ,רע ...ןעלבָאנש יד ןיא זַײּפש םיא ןעגנערב
 ,רעטסיולק םענעי ןיא ןטכירוצּפָא עליפט עטשרע יד גָאטראפ רעקיביײלג
 -רעד עטלא ןא ןוא רעשינ א זיא עכלעוו ,גנוטסעפ רעטלא רעד ןיא סָאװ
 ןטַײצ סעטנָאג ןוא סיקצינלעמכ ןופ ןדנאטשפוא עשיקאזאק ןופ גנונָאמ

 סעקרומדיּפ עטיובעגוציַײנ ,עּפושעמ טימ ,גנוטסעפ יד ,טלא ןיוש זיא יז
 ןסקאוו ,עַײנ יד ףא ַײס ,עטלא יד ףא ַײס ,טנעוו יד ףא .טראּפשעגרעטנוא
 -גיופ יד ראפ ןטסענ ראפ ןעניד רעכעל-ץנאש ןוא ןטאמראה יד .סעברעוו
 ,ףיוה ריא זיא ,ןבילבראפ ריא זיא סָאװ ,עקידעבעל עקיצנייא סָאד ןוא .ןעל
 -לכעדי-טיור ,עטלא סָאד ךיוא ןוא ,ךיז טניפעג םערוט-רעשעלרעַײּפ רעד ּוװ
 א סייב דלאווגיַײנ ףא טגנילק סָאװ ,ליטס ןשיטָאג ןופ ,לרעטסיולק עקיד
 -טָאטש סלא טניד קָאלג רעקידנעדיוה-ךיז רעצראווש ןַײז ןוא ,עפיירס
 עצנאג ןוא עבלאה ,לטרעפ עריא טָאטש רעד ןבעג ןסיוו וצ רעגייז
 : .ןעָאש

 .סאג ןיא רעטשרע רעד ,רעמוז ַײס ,רעטניוו ַײס ,דימָאט זיא יקסווָאנאי
 םוצ סָאװ ,רעטסיולק ןופ רעיוט םענעפָא קידנעטש םוצ קידנעמוקוצ רָאנ
 ןטכענ ןופ ךָאנ יו ,ךעלדיטשַײב יד אב ןציז רע טפערט ,וצ-סיורא סאג

 .קיטכיצ ז
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 ןעעז סָאװ ,סענייקז עשילוּפ עטלא רָאּפ א ,עטרעווילגראפ ןטכענרעייא ןוא
 ןיא סעוטאטס יװ ,ינק יד רעביא רעדיילק ענעגיוצעגרעבירא יד טימ ,סיוא
 רעשיטכענק-שיליוטאק רעטסּוװאב רעד ןיא ןציז ייז ;סעשינירעטסיולק
 טינ טרָאװ ןייק ,ןעלטעב ,טזָאלעגּפָארא דרע רעד וצ ןגיוא יד ,עָאנכאה
 .קידנזָאלסיורא

 -נלא רָאנ ,טינ טיג רעדָא ,סנרעלטעב יד לָאמא סעּפע טיג יקסווָאנאי
 -נָא רעשירעלטעב רעייז ןעמעוו ןופ ,רעטשרע רעד דימָאט רע זיא סלאפ
 .סעּפע טראוורעד גָאט-בייה

 -רעווש ןַײז טימ טמוק סָאװ ,רעטשרע רעד יקסווָאנאי זיא יוזא טָא ןוא
 ראפ טָאג ןשילוּפ םעד ןקעוו וצ קילב ןקימייל ןַײז טימ ןוא גנאג ןשיבָאב
 -- ידוד בער ןוא ,טָאטש רעד ןיא סָאװ ,עדייא רעשיליוּפ רעניילק רעד
 סיוא טכאמ סָאװ ,עדייא רעשידַיי ןַײז ראפ טכאוורעד סָאװ ,רעטשרע רעד
 .טָאטש ןופ טַײהרעמ עטסערג יד

 ןביוא יד ןופ ןייטשפוא ןוא ןכאוורעד ןכָאנ -- ,ךָאנרעד דלאב ןוא
 רעטנָאלּפ ןסיורג ןטימ -- :טָאטש יד ךיוא ןיוש טכאוורעד -- ,עטנַאמרעד
 ,ףורעד טקוקעג טינ סָאװ ,סיוא טינ ןוא ןַײא טינ ,ךעלקיל ןוא ןקיל ,ןסאג
 ,טנערבעגּפָא ןיוש לָאמ עטלפיוו סָאד (טינ טקנעדעג רענייק) ןבָאה ייז סָאװ
 ןיא ,םיטאבעלאב עבלעז יד ןופ ,רעניווװנַײא עבלעז יד ןופ יז ןרעוו ךָאד
 ןוא רעדיו ףא ,טַײנאב ןוא טלעטשעגפוא קירוצ טפאשגנע רעבלעז
 -קעװא רעַײפ ןטימ ,טכאנ רעדָא ,גָאט א םענייא ןיא ,לָאמאכַאנ
 .ןייגוצ

 סָאד ּוװ ,גניר רעטייווצ רעד ,לייט רענעי -- ,טָאטש יד ,טכאוורעד יז
 ןוא ענעצינארד טסרעמ יד רעטנוא -- ךיז טניפעג גנורעקלעפאב ווָאר
 עטריקורבעג טשינ טסרעמ יד טימ ,ךעלב קיצניװ טימ ןוא רעכעד-לדניש
 ,עקירעדינ ,ךעלזַײה עטאוועקילראק יד טימ ,עטריקורבעג טימ יװ ,ןסאג
 רעטקערטשעגסיוא רעד טימ ןָאק שטנעמ רעקיסקּוװ-ךעלנייװעג א סָאװ
 ףרעטנקירטעגסיוא ,רעקיזָארגנָא רעד טימ :ןעגנאלרעד ךייה רעייז וצ טנאה
 א -- לדעס א ּוװ ןוא ,טסאג א זיא למייב א ּוװ ,ךעלפייה יד ןיא דרע
 לזַײה ןייא עכלעוו ךרוד ,ןטױלּפ ןוא סנקראּפ עקירעדינ יד טימ ;טַײקנטלעז
 -נעטשאב ּוװ ,ןרעדנא םוצ רעבירא ַײרפ טקוק רעמיטנגייא-לפייה ןייא ןוא
 יד ןוא ,ןטייווצ א טימ רענױװנַײא ןא ,ףיוה א טימ ףיוה א ךיז טגירק קיד
 לײטנָא ,טַײקטנעָאנ רעסיורג וצ סעמכאמ ,טמענ ,לסעג רעדָא ,סאג עצנאג
 .גירק םעניא

 ןַײז ףא ןָאטעג קוק א טלָאװ עמ ןעװ סָאװ ,לייט רענעי טכאוורעד'ס
 ןייק ןוא ביײהנָא ןייק ,סיפ ןייק ןוא טנעה ןייק ןעמ טלָאװ ,ןאלּפ-עטראק
 -וש ןופ טכעלפרעביא ןא ,יירדעג א ןוא שימעג א רָאנ ,ןענופעג טינ ףָאס
 -עג ןטימניא רָאנ ןוא .ןקסעבארא ענדָאמ-ענושעמ ןוא ךעלעריוו ןוא ךעלער
 עניילק ןעמ טלָאװ ,ךעלעטעטש ןימ ןבלעז ןופ עלא ןיא יװ ,שינעטכיד
 ,ןפָארטעג ,.אא קראמ-שיילפ ןוא -שיפ רעד יװ ,קרעמ-ףיוקנַײא רעצעלּפ
 עלא ןופ םעליוא-עטסָאבעלאב רעטכאוועגפוא רעד ךַײלג ךיז טזָאל'ס ןיהּווװ
 -עלק יד ףא ןיוש ןקאה םיווָאצאק ּוװ ,לשַאמעל ,קראמ-שיילפ םוצ -- ןקע
 ןעוועטאשט טניה ןוא ,ףיוקראפיגָאט םוצ ךיז ןטיירג ,שיילפ סָאד רעצ
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 -עה יד ןופ ךעלדנייב ,שיילפ ךעלקיטש ןפרָאװעגוצ ןעמוקאב ףא ַײברעד
 .רעק

 טימ :רעגייטש ןטעוועדנופעגנַײא-טלא ןא טימ גָאט רעד ךיז טלעטש'ס
 ןייא סָאװ ,ךיור טימ ,סנוויוא עטציײהעגנַײא טימ ,ןראווָאמאס עטלעטשעג
 ...ןקעמשאב םיא ןוא ןרעדנא םעד ןזָאלּפָא טוט ףיוה

 עטנפעעצ עטלארּפעגפוא טימ ,קידנעלמוט גָאט רעד ךיז טלעטש'ס
 -רעבַײװ טימ ןיוש ,ירפצנאג ןופ ,טפָא .ןלאטש ןוא ןרעמאק ,ןריט ,סנדָאל
 -ראפ ךיז זיא טכאנ רעד ראפ ןטכענ סָאװ ,סַײנ טימ ןאד .ןעיײרעגירק עש
 -עמע זיא ,לסעג רעדָא ,בוטש רעטנעָאנ א ןיא :לָאמא קילגמוא ןא -- ןפָאל
 -ראפ ,ןצעמע אב רעדָא ;ןברָאטשעג םעצולּפ ,עליוכ א גנאל ןופ ןיוש ,רעצ
 .טבלעקעג ךיז טָאה וק א ,ןרָאװעג ןגעלעג זיא בַײװ א :עכמיס א ,טרעק
 -נלַײא ןוא ,ךעלדער ךיז טלמאז עמ רעבָא ,טינ טַײצ ןייק ןבָאה רעבַײװ
 יד טימ ןליײט ךיגפא ךיז ןעמ טוט ענעשאוועג טינ בלאה ךָאנ ןוא קיד
 .סַײנ-טכאנ

 יד ןופ ,קרעמ-ףױקנַײא יד ןופ שיור ןטימ גָאט רעד ךיז טלעטש סע
 -יוכס ערעייז ףא ךיוה סיוא ןפור סָאװ ,רעלדנעה-ןּפיורג-לעמ-שיפ-שיילפ
 ךיז ןעגניד ןוא ןבַײלק ,ןפיוק םוצ ךיז ןּפוטש סָאװ ,םיניוק יד ןופ ןוא ,סער
 ןרעװ סָאװ ,רעדניק עניילק ןופ סעליוק ןופ ;שירעַײרשרעביא ןוא ךיוה
 -קראמ ןיא סָאװ ןוא ןעמונעגטימ קרעמ-ףױקנַײא יד ןיא סרעטומ ןופ טפָא
 יז -- ,סיפ סמיניוק יד ראפ ךיז ןעיירד סָאװ ,טניה ןופ :ךיז ןענייוועצ למוט
 א טימ ןקור ןרעביא לָאמא ,סופ א רעביא לָאמא ,ץעז ןסעַימ א טּפָא ןּפאכ
 ,סעקילאק רעלטעב ןופ :;ךיז ייז ןעשטיווקעצ קעטייוו ןופ ןוא ,ךאז רערעווש
 -טעב רעדעי ןוא ,קראמ ןיא ירפצנאג ןופ ןיוש ךיז ןעניפעג ייז ךיוא סָאװ
 רעדָא רעמורק א ,רעדנילב א -- סיוא רעלעפ ןַײז ףא טפור עקילאק רעל
 -יוק-עליוק טימ ןשיקראמ סענָאמכאר טקעװרעד ןוא ,סעניורסעכ ערעדנא
 ןוא שינעגנע ןא ,םעראיל א טסיזמוא טפָא ןכאמ סָאװ ,םיווָאנאג ןופ ;סעל
 ךיז סענעשעק ןוא ךעלעטַײב עדמערפ וצ שינעטכידעג ןיא יידעק ,ַײרעּפוטש
 ןטלאה ןוא ןקידנעטש ,ןקיטכענ סָאװ ,םִיַאגושעמ ןופ ;ןבַײלקרעד רעגנירג
 -ניא ןוא ,ךעלכעלעטש יד אב ייז ןפָאלש טכאנאב -- ,קראמ ןיא ףוא ךיז
 -עמ עטשרע סָאד ןָא ןיוש ייז טמוק קראמ ןופ שיור ןטשרע ןטימ ,ירפרעד
 ןרעיודאב וצ ייז ףא ןיוש םינָאלאב עטשרע יד ןעניפעג ייז ןוא ,סאגוש
 -- ערעדנא רעדָא ,ןבַײרטוצּפָא ךעלדער עקידנעלגנירמורא יד ייז ןופ ןוא
 .ןציירעצ וצ גָאט ןצנאג ןפא ןוא רעמ ךָאנ ייז ףא

 ןיא ,לייט םעד טָא ןיא טלָאװ רע ןעוו ,רעדיוװ רימ ןגָאז ,רעדמערפ א
 ןעזעג רע טלָאװ ,ןגרָאמירפ א ןיא ןעמוקעגנָא !| ןופ גניר ןטייווצ
 עכעלנע עלא ןופ ןלייט עניוזא ןיא ןעז טזָאלעג טלמעד ךיז טָאה סָאװ ,סָאד
 א ןטלעז ,טיוק-ןפיוה ןוא -ןסאג ,למוט-קראמ ןוא -בוטש :טעטש עניוזא
 ףא ,םיוב א ףא ,סנירג ףא ןלעטשוצּפָא ךיז ןבָאה לָאז גיוא סָאד ּוװ ,לסעג
 .ןגירק ןגינעגראפ טַײקליטש ןופ לָאז רעוא רעד ןוא טַײקרעביױז ףא ,זָארג

 -יוכ זיא טָאטש ןופ רוטקעטיכרא עצנאג יד יװ :ןעזעג ךיוא טלָאװ רע
 ןגָאז טנָאקעג ,לאפ ןטסעב ןיא ,ןעמ טָאה םינָאיניב ?עטסעב, יד ןגעוו .קעז
 .רעגרע ליפ -- לאפ ןטסעב ןיא טינ ןוא ,"טעדנאט-
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 ןבָאה עכלעוו ,ךעלסעג ,ןסאג עקינייא ןזיװעגנָא םיא ןטלָאװ טַײל עטלא
 רעדמערפ רעד ןוא ,טעוועטארעג סעפיירס עטסטלע יד ןופ סענ א טימ ךיז
 ןדייש ,סעפיירס יד ךָאנ ןופ סָאװ ,יד ,ןסאג עַײנ יד זא ,טקרעמאב טלָאװ
 -גנע עבלעז יד ,טַײקיזָאלנאלּפ עבלעז יד :עטלא יד ןופ ּפָא טינרָאג טימ ךיז
 יידעק ,ךאד וצ ךאד ,בוטש וצ בוטש רעדיוו ןוא ,ךעלעפיוה ךעלעציּפ ,טפאש
 -- עפיירס א סייב -- ןַײז טעו טַײצ יד ןעוו ,ןרעדנא םאב רענייא ןלָאז יז
 .ןעַײלטנא רעַײפ ןענָאק ןטסלענשמא

 טָאטש יד זיא ,סעפיירס יד ףא טקוקעג טשינ זא ,ןעזעג ךיוא טלָאװ רע
 .ןסקאוועגסיוא קראטש ךָאד טַײצ רעסיוועג א ןופ ךעשעמ ןיא

 טניפעג סָאװ ,םעליוסעב ןטלא םעד ןזיוועגנָא םיא ןטלָאװ טַײל-טָאטש
 טרָא זיא געהנימ רעד יװ ,רע זיא רעַירפ סָאװ ןוא ,טָאטש ןטימניא טציא ךיז
 טלָאװ סָאד ןוא -- ןעוועג טָאטש רעסיוא סיוועג ,ןעמענראפ וצ "דלעפ, ףא
 ירעד ןעוו ןוא .סקּוװ סטָאטש רעד ןופ זַײװאב רעטשרע סלא טנידעג םיא
 ןיא רע טלָאװ ,ןעמוקעגפורא םעליוסעב ןפא עקאט ןיילא רע טלָאװ ךָאנ
 ,ןעמונעגמורא ןטַײז עלא ןופ ןקראּפ ןטימ ,ץאלּפ ןקיכעקעריפ םעניילק םעד
 עקאט סעמעעב קירוצ רָאי טרעדנוה עקינייא טימ זיא טָאטש יד זא ,ןעזעג
 טלמעד ךָאנ ריא טָאה ץאלּפ רעניילק רעד טָא זא יוזא ,ןעוועג ןיילק רעייז
 ,טציא יװ טשינ .טנגונעג ןשינעפרעדאבישינעבערגאב עקינייו עריא ףא
 .רעסיורג אזא זיא ץאלּפ רעד סָאװ

 סעווייצאמ יד ףא ןטפירשפוא יד ןופ .ןסקאוועגסיוא זיא טָאטש יד ,ָאי
 ךיז טזָאל ןוא טיהעגנַײא ךָאנ ךיז טָאה ייז ןופ לייט רעסיורג א סָאװ ,רעבַא
 -פוא-עווייצאמ יד טימ טכַײלגראפ ייז טלָאװ רע ןעוו ,ןענעייל ַײרפ ךָאנ
 יו ,טנרעלעגּפָא ןוא ןעזעג רע טלָאװ ,םעליוסעב םעַײנ םענופ ןטפירש
 ,ךעסונ רעבלעז רעד :ןטיבעג ךיז טָאה ןקיטלמעד ןוּפ עקיטציא סָאד קינייװ
 ,ךיז טכאד ,ענייצלא ךיוא ןוא ןלוטיט ןוא ךארּפש-עוװייצאמ עבלעז יד
 .ןטלאהאב עדייב יד ףא ןענַײז ןשטנעמ

 עניילק טימ ,טרָאד יא ,ָאד יא רע טלָאװ --- ,(ןטלאהאב זיא ָאד) 219,
 :טנעיילעג ,סעטאד ןוא ןרָאי יד ןיא ןעגנורעדנע רָאנ

 -נאווצ ןוא ַײרד ןופ לבוקעמ רעגנוי א) ..."הנש ג"כ ןב ריעצ לבוקמ,
 .(רָאי קיצ

 רעטסּוװאב א-- ,טנעיילעג רעטַײװ טרָאד יא ,ָאד יא רע טלָאװ -- 2179,
 טָאה סָאװ) .."הנש םישולש תונברה רתכב שמשש ץ"מו ד"בא ,, -- ווָאר
 .וואא (רָאי קיסַײרד ןיורק עשינָאבאר יד ןגָארטעג

 עבלעז יד -- ןטלא ןפא יװ ,םעַײנ ןפא זא ,טקרעמאב רע טלָאװ ,וועגא
 ףא ;רענרעד יו ,ךיז ןכעטש ךעלגַײװצ ערעייז סָאװ ,ךעלמייבנראב סעּפורג
 רעַײנ רעד ןיא עדייא רעד ןופ עטסװעשָאכ יד ןופ םירָאװק עטסטלע יד
 ליפ יד טימ ,רעמייבנדניל ענעסקאוועגפורא-ךיוה עבלעז יד -- טַײצ
 רעטלא רעד ןופ עטסװעשַאכ יד ןופ םירָאװק יד ףא יװ ,ןטסעניןעָארק
 .טַײצ

 זיא ,ןבאטשסאמ יד ןיא רעסיוא ,ןרעדנא ןפא םעליוסעב ןייא זא ,יוזא
 רעד טָאטש רעד ןיא ,םעליוסעב ןרעסיוא ךיוא יוזא ןוא ,ךעלנע ץלא ןיא
 ..טקרעמאב רע טלָאװ ןעגנורעדנע רָאג עקיטשינ -- רעקידעבעל
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 קיכעלַײק םורא טלגניר סָאװ ,דָאר יד זיא סָאד -- גניר רעטירד רעד
 -עשטאק ,עקווירעגייּפ ,עקוויּפָאּפ יד יו ,טעטשרָאפ ןענַײז סָאד .טָאטש יד
 .רעטרעדןדָאבּפמוז ןוא -םייל ,עקילָאט ,עקיגרעב -- .וואא עקווינ

 א ףא לזַײה א ,ןָאמ טימ יװ ,ןשטנעמ טימ טצעזאב רעטרע עקינייא
 ןופ רעכייז ןייק ,סאג ןופ ןעמיס ןייק ,רעטייווצ א ןבעל עוורוכ א ,לזַײה
 .לָאמניײק טסקאוו זָארג ןייק ןוא ,רעקידנעטש ץומש ,טיוק -- ןראוטָארט

 ןשיווצ ,ןרעדנא ןופ סנייא טַײװ קראטש ןיוש רעזַײה יד -- ערעדנא ןיא
 ,טָאטש-רעסיוא טימ ןיוש טקעמש'ס ,עקערטש עשּפיה א -- זיוה ןוא זיוה
 .טַײקליטש-רָאטוכ טימ

 -נעד רָאנ ךיז ןעק עמ סָאװ ,טַײקמערָא עטסערג יד -- גניר ןטירד ןיא
 .ןעק

 -למיש קידנעטש ,עמורק טימ :סענ א טימ ךיז ןטלאה רעזַײה ווָאר סָאד
 -על -- רעכעד ,טרימשעג טינ -- ךעלרעסיוא ,קינייװניא טנעוו עסאנ עקיד
 סָאד .עטקעדעג טכעלש רעדָא ,טינרָאג טימ לטרעפ ןוא בלאה ףא ,עקידרעכ
 ,ענעסירעצ ןגָארט -- ערעטלע ,בַײל ןפא דמעה ןייק טגָארט רעדניק ווָאר
 -ורעיעב רעביא טרָאד טייג סענָאצּפאק ןוא ץומש ,עטעטאלעג ,עטלציּפעצ
 -אב וצ ךיז עשורעי רעד טָא ןופ טינ עליפא ןיוש טמיורט רענייק ןוא ,עש
 .ןעַײרפ

 -יטרָאס-טצעל :טָאטש ןופ לאפּפָא רעד יא ,עטסמערָא סָאד יא -- טרָאד
 ײז טרעוו'ס סָאװ ,עניוזא ,סעקינטוטאל סעכָאלעמלאב עטאוועקילאק ,עק
 -ָאטש יד רָאנ קַייפ ןענַײז סָאװ ,ןבעגעג טינ טעברא-טעדנאט ןייק עליפא
 .ןעטאלראפ וצ םידָאגב ןוא ךיש עשינָאצּפאק עשיטָאטשרָאפ ןוא עשיט

 : .טרָאד רענױװנַײא ווָאר סָאד זיא סָאד
 עלענָאיסעּפָארּפ ןוא רעײג-רעזַײה ,רעבַײלק-עטאמש -- ךיוא טרָאד

 רעלקעמיםא ןוא -טסניד ,רעגערט עמערָא ,סעקישטשנירעטאק :רעּפעלש
 -אג ,ןדיומ ןוא ןעגנוי-רעקפעה ןוא יַײרפ-- ףָאסעל ןוא ,סנרעלקעמ ןוא
 .סעווייקענ עכעליירפ ןוא סרעפראוונטרַאק ,סנרעפערט ,םיוװָאנ

 -נוזעגּפָא ,ןעמונעגסיורא לָאהָאק ןשיטָאטש ןופ םעליוא רעד -- טרָאד
 יד טשינ ןצעזעג רעבָא ,עבלעז יד םיגָאהנימ יד :טרעטַײװרעד ןוא טרעד
 .טָאטש רעד ןיא סָאװ ,עבלעז

 םעליוא רעד ,טזָאלעגכָאנ סעקשיוו יד יו ָאד טָאה א ןופ טָאג רעד
 טייטש לייט רעסיורג א ןוא ,טנאּפשעג ןגָאװ-סקלָאפ ןיא טכעלש טייג ָאד
 .ןאּפש ןרעסיוא יװ ןצנאגניא ָאד

 -דמאז א ףא ןפערט גָאטירעמוז ןלעה ןטימ ןיא טנָאקעג ריא טָאה ָאד
 ןרעטנוא רעדָא ןטרָאק ןיא ןליּפש -- ןציז רעדָא ןגיל ןעגנוי עּפורג א ץאלּפ
 .ןעווארּפ עדוס א למיה ןעַײרּפ

 רע סָאװ ,דליב א ןעז טנָאקעג לָאמא שטנעמ-טָאטש א טָאה טרָאד
 -סנאמ א ץאלּפ ןטסוּפ א ףא :ןעזעג טינ ןבעל ןַײז ףא טָאטש ןיא טלָאװ
 לוויטש עגנאל ןוא ןזיוה יד ,לקער ץרוק א ,טדיילקעג שידַיי טינ ,ןיושראּפ
 ,טיינעג ךעלעטנעק עשרעיוּפ טימ ,דמעה א ןיא ,סעװעילָאכ עטריקאל טימ
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 א ןיא ,יורפ א טימ טייטש ,דיג ןשיסקָא ןא טנאה ןיא ,ןזיוה יד רעביא
 א ,םענָאּפ גנוי א סיורא טקוק לאש רעד ןופ ,רעטליהעגנַײא ןא לאש
 -יק לסקא--טדנעוװעג ןקור ןטימ ךַײא וצ זיא יז ביוא-- רעדָא ,סנייש
 .עלופ ,עקיכעל

 סקיטכיוו ןגעװ סעּפע יו ,ךיז ןשיװצ ןבָאה .ליטש רעַירפ ןעייטש ייז
 רעהא בוטש ןופ יורפ יד טָאה ,ןעמ טעז ,לבצנאמ רעד .ןדיירוצרעביא
 .רעטסנרע ןא ןַײז ָאד ףראד ךערּפשעג רעד לַײװ ,ןפורעגסיורא

 ךיז דיג ןטימ טשטאּפ ---רע .ךעלקידלוש סעּפע דרע רעד וצ טקוק יז
 -רעדנוזעגּפָא רעסיורג רעד ןופ ןוא ,ריא ףא טקוק ,עוועילָאכ רעד רעביא
 ךיז טרעהרעד ,עדייב ייז ןשיװצ טַײצ א טשרעה סָאװ ,טַײקליטש רעט
 טימ ,לָאמאטימ לבצנאמ רעד טָאה סָאד :שטיווק רעקידעריומ א לָאמאטימ
 .טגנאלרעד םענָאּפ ןרעביא דיג ןטימ יורפ רעד ,טפארק רעצנאג רעד

 יז .עָאנכאה רעסיורג ןיא יורפ יד ...ליטש רעטַײװ -- שטיווק ןכָאנ
 ןעירשעגסיוא טָאה ןוא ןטלאהנַײא טנַאקעג טשינ קעטייוו ןופ ךיז טָאה
 ריא ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה ,ןעמוקעג ןעניז םוצ יז זיא דלאב רעבַָא
 עקידנעמוק-רעטַײװ יד ןוא ,ןרָאװעג ןגיוושנא רעבָא ,טַײקטצישאבמוא
 .ליטש רעד ןיא ןעמענ וצ ךיז ףא טיירג ןיוש יז זיא ּפעלק

 גנוי א ןעוו :טריפעגנַײא יוזא ןוא ,טרָאד געהנימ רעד זיא יוזא לַײװ
 ךיז טעװ ,טַײרש יז ןעוו זיא ,עווייקענ ןַײז ,עקינעטרעטנוא ןַײז טגָאלש
 ,טרעקראפ .סיורא טשינ ףליה וצ ריא טעװ רענייק ,ןפורּפָא טינ רענייק
 -ייוו סָאװ ,ןפלעה ריא ןוא ןעמענָא ריא ראפ ךיז טעװ עמ רעקינייװ סָאװ
 ,ןקיריא ןטימ סעקיולכאמ רעד ןיא עדמערפ ןוא עקיטַײז ןופ לײטנָא רעקינ
 ...רעסעב ריא ראפ זיא ץלא

 ןגָאלש סָאװ ,סענָאטנאלאג ןוא "?םירָאסײק , רעגעלש ןעניוװ טרָאד
 ןוא ןכערב רענייב ףא ,"סאנ, ףא ,"ןקורט, ףא-- ,יז טגניד עמ ביוא
 .ןגיילקעווא קנארק זיב ףא

 -רעטסיוא אזא סנרעלקעמ-םא ןוא -טסניד יד ןשיוװצ ריא טפערט טרָאד
 -טוש עדייב ןבָאה ייז .עכעווָאיליא יד ןוא עלערעּפ יװ ,ךיוא לרָאּפ שיל
 ןיא טסניד א ןעוו סָאװ ,םעד ןיא טייטשאב סָאװ ,טפעשעג ןייא ןיא סעפ
 -אכ עכיוה יד ןיא ןיוש ...סיוא ךיז טשטילג זיוה שיטאבעלאבישידיגענ א
 -ענ יד עטסָאבעלאב יד ןוא ..ןלעטשראפ טינ רעמ ןיוש ןָאק ...םישָאד
 לָאז'ס ,טַײל ראפ דלוש סנוז רעדָא סנאמ םעד ןטלאהאבסיוא ליוװ עטסעדיג
 רעד ףא ןאד טמוק -- ,ןעמוק טינ לאדנאקס ןוא דיירעג שיטַײלמוא ןייק וצ
 :עלערעּפ ףורא ענעצס רעטלעטשראפ

 ;לסקא עשירעגערט ,עקישיילפ טימ ,ענעדִיי עקירָאיקיצפופ ,עטנוזעג א
 טימ ;ןעגנעה לסקא יד ףא דימָאט סע טָאה יז סָאװ ,לכעלאש ץרוק א ןיא
 -ַאֹּפ ריא טימ ,לָאק ןשלבצנאמ ןכעלקירעזייה ,ןעקנירט ןופ ,ןסיוועג ריא
 עקיטפערק ןוא קסיּפ ןטסּוװאב ןטימ ,טלטיורעג ,םאט ןבלעז ןרעביא ,םענ
 ...רעטרעוי

 ענעי :עריומ א ןפראוונָא ריא ףא ןוא ןעשארטס טסניד יד טמענ יז
 יז .ןענָאמרעד ,טינ ףראד עמ סָאװ ,ןעמָאנ םעד ןגעוורעד טינ ךיז לָאז
 ריא אב טעװ יז :סעקנושארטס ענימאלָאק טימ ,ײצילָאּפ טימ טעשארטס
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 ,ענעי זיב ...ןטכארטסיוא שלאפ ראפ ןוא לבליב א ראפ ,ןליופ עמרוט ןיא
 ,ךָאנ ןיוש ריא טיג ,ןגָאלשרעד עריומ ןוא קילגמוא ריא ןופ ,טסניד יד
 -עג טרעוװ יז :עצייא רעכעלרעטומ ןוא דייר עטוג עריא ףא ןַײא טייג
 -גטניה טמוקאב עלערעּפ סָאװ ,סטלָאצעג ראפ עכעווָאיליא רעד וצ טכארב
 ןזיב ןטלאהסיוא ןוא ןעקנירט ,ןסע ראפ -- עטסעדיגענ רעד ןופ םורא
 .:ןבאהק

 ןוא יז יו ,?לקויטיּפ , סָאד ,דניק סָאד עכעװָאיליא יד טוט טלמעד
 דניק סָאד זיב ,ןטלאה "טסעק, עניוזא ףא ,עניוזא ןָא ןפור עלערעּפ
 טוט ,טראּפשעגנַײא ןוא טנוזעג וצ זיא'ס ביוא ,רעדָא ,"ּפָא ךיז טגָארט,
 ןופ טרעו רעטומ יד ןוא ..סע טגראוורעד עמ :"טכער סָאד  םעד ןעמ
 רעדיוו ,ןבעגעגּפָא םא ןא ראפ בוטש רעשידיגענ א ןיא רעדיוו ןעלערעּפ
 .ןשָארג ןייק ןופרעד ןיוש טעז םא יד ןיילא סָאװ ,סטלָאצעג טוג ראפ

 עלערעּפ :ןעכעװָאיליא ןוא ןעלערעּפ ןשיװצ סעפטושעב ןדלָאג א'ס
 -יגענ ןיא ןוא סנרעלקעמ ערעדנא ןשיװצ טָאטש ןיא ךיז טיירד ,טקנירט
 -אב טמוקאב ןוא טרָאד ןופ ?סעלוסּפ , סָאד סיורא טגירק ,רעזַײה עשיד
 -עג רעטַײװ טמוקאב ןוא-- ןיהא עטנוזעג ןוא עשירפ וצ טלעטש ,טלָאצ
 ןיא ריא טרעוו עריוכס יד ,םייה רעד ןיא טציז עכעווָאיליא ןוא .סטלָאצ
 וצ ןוא ןזַײּפש וצ :טעבראיבוטש יד טָאה יז ןוא ,טלעטשעגוצ בוטש
 ןעזרעד טָאטש יד טעװ גָאט םענייש א ןיא ףָאסעל ,וועגא ,זיב ...ןגראוו
 ,טריפעג יײצילָאּפ ןופ ,טדימשעג טייק-טנאה ןייא וצ סעטפעטוש עדייב
 .?טעברא , רעייז וצ רעדיוװ ןוא טזָאלעג ַײרפ רעדיוװ ךָאנרעד

 .םיווָאנאג ןופ םִיַיװענ ןוא םיוװָאנאג ןעניווװו טרָאד
 רעדָא ,ץערָאּפ א אב דרעפ עטעוונאגעג רָאּפ א ראפ טרָא ןא זיא טרָאד

 זיא טרָאד :דיראי ןסיורג א זיב ןייטשוצרעביא ףא ,שרעדנא ןעמעוו אב
 ףא רעדָא ,ןרעװ וצ טבראפעגרעביא םָארקטינש ןטעוונאגעג ראפ טרָא ןא
 -רעד ?ךעלעקפאש עשיוויינג ,, יד ןיא ןוא ןרעװ ןטינשעצ ךעלקיטש עניילק
 ענרעבליז עשידיגענ רָאּפ א ךיוא ךיז ןעניפעג טרָאד ;ןגירק וצ םיא ךָאנ
 ,ןרעפראוונטרָאק ןוא ןרעפערט רעד וצ ןעמ טמוק ןיהא ;טרָא ןא רעטכַײל
 ּפָא טקיש ןוא ןלָאצאב ךיז טסייה יװָאנ רעד ,"יװָאנ, םוצ טקיש יז ןוא
 ןעמוק בוטש ןיא ןיילא ןיוש טעװ עוויינג יד ןוא ,םייהא

 .סעקינריזאכ עשידַיי-טינ ןוא רעיירדלקירטש ןעניווװ טרָאד
 --ןעגנוי-ןביוט עקנאלש ןוא ,סמעזוב עלופ טימ ןדיומ ןסקאוו טרָאד

 ןוא -ךעלעטַײב ,"רעכיוועראמ ,, ,"רעפינש , ,רעכערב-רעסעלש עקיטפניק
 ,רעיצ-?לגנעלש,

 קינשזוידניב א-- ןיהא .ןדנישוצּפָא טניה יד לציה רעד טגנערב ןיהא
 וצ לעפ יד ןוא ,טניה יד ראפ שיילפ סָאד -- ,ענעלאפעג יד עּפאקש ןַײז
 ,ןפיוקראפ

 זיא טרָאד ןופ טַײװ טינ לַײװ ---!םיטישפאמ לייטנטסרעמ יד טרָאד
 טרָאד ןופ לַײװ ,רעבערג ןוא סעקינעטימעסיונ יד טרָאד :זיוה-טכעש סָאד
 ,םעליוסעב רעד טַײװ טינ

 .סרעדניש-לעפ 1
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 עטסּוװאב יד ,רעטנַיװ ַײס רעמוז ַײס ,סעבאש עלא רָאפ ןעמוק טרָאד
 ,?םירָאסיײק, יד ,עטסטלע ערעייז טימ סערוועכירעסייק יד ןופ ןגעלשעג
 ןענעוװנאג סָאװ ,רעדניק עשיטאבעלאב ןופ ןבשזעכ ןפא ןבעל עכלעוו

 טלעג-שעדיוכ ,טלעג-ךָאװ ןלָאצ ןוא ןרעטלע יד אב סיוא ןעטנאמ רעדַא

 ןצישאב ןוא ןטיהראפ יז ןוא ןגָאלש טינ ןיילא ייז ןלָאז ייז ,םירָאסײק יד

 קידנעלמאזראפ ךיז ,סעבאש עלא ךיז טגָאלש עמ .רעגעלש ערעדנא ןופ

 ,סעקאלוק ףא ,טנעה יד טימ רעירפ .ןקע-טָאטש ענעדיישראפ ןופ ןיהא

 --?עקיסאּפ, רעד ןיא ןַײרא טמוק עמ ןוא ךיז טציהעצ עמ זא ,ךָאנרעד

 ךיז טקידנע דימָאט ןוא ,סרעסעמ ןוא ?סרעייגטימ , טימ ,רענייטש טימ

 -רעקיב ןשיטָאטש ןיא עכעלטע טימ ןוא ּפעק עטעלּפעג טימ געלשעג אזא

 .סעקילאק עצנאג רעדָא ,םיסיימ עבלאה -- ןעגנערב םיליוכ

 טימ טפאשעוויורק ןוא סעפטוש ליפ ןבָאה ןלײט-טָאטש ענעי שטָאכ
 ענייא ,םיגָאהנימ עבלעז יד ןוא ענייא ,ייז אב טָאג ןייא-- א טָאטש רעד
 טָאג רעד ,טגָאזעג יװ ,זיא ךָאד ,םיוװיױטמָאי ןוא געטידיירפ ןוא -רעיורט
 ,רעקינײװ רע טרעדָאפ רעניד ענַײז ןופ ןוא ,רעגנערטש אזא טינ טרָאד
 ...ןעמעוו ןופ ָאטשינ זיא'ס ןוא טסיזמוא'ס זא ,טסייוו רע לַײװ

 יד ןיא ןוא ,םִילָאכַײמ עקידװעטמָאי יד בילוצ ןעמ טיה םיװיױטמָאי
 .קירעיורט קינייװ ןעמ זיא געטירעיורט

 עשיראנ עריא ןופ ,טָאטש רעד ןופ קידנטעּפשּפָא ןוא ַײרּפ טבעל עמ

 עמ יװ ,"סרעמכאט, ןוא ?ןדלָאי, יד ןופ -- שעדיוקיילק ןגיוא ערעייז ןיא

 .ןלײטי-טָאטש ענעי ןיא ייז טפור
 ,ןעוו ,ענעסאכ א ףא ,סירב א ףא ,ייז ףראד עמ ןעוו ,ייז טפור עמ

 טיג עמ :;יײז ןיא ךיז טקיטיינ עמ ,טרעדָאּפ געהנימ רעדָא ןיד רעד יװ

 ןבָאה ,טגָאזעגסנייטשימ ,ענעי סָאװ ,ייז אב טמוקאב עמ ,סרעייז ּפָא יז

 ןליפ ענעי :ייז טימ טינ ןעמ טכאמ סעיש עגנאל ןייק רעבָא ,ןבעג וצ

 ןכָאנ דלאב ןוא ,ַײרּפ קירעביא טשינ טַײל-ןלײט-טָאטש יד טָא אב ךיז

 ךיז ןקור ,רענלעק יד ףוא יײז ןלעטש םענעמונעגּפָא ןוא םענעבעגעגּפַא
 .ןטלאהראפ טינ ךיז רעגנעל ףא ,ּפָא ךיז ןגָארט ןוא סיורא

 ,ןעעז ייז ןוא ךיז ןשיוװצ סיוא ךיז ןבעל ,טַײל-ןלײט-טָאטש ענעי ,ייז

 .ןעמוקנָא טינ טָאטש רעד וצ ,עסָאנראּפ וצ קיטַיינ ןבָאה ייז סָאװ רעסיוא

 ,ּפָא ןעמ טנוואד ןלוש יד ןיא .ןלוש ענעגייא ערעייז ךיז ןבָאה יז

 זיא םעליוא רעד .טָאטש ןיא יװ ,רעירפ ליפ ,װעטמָאי ןוא סעבאש עליפא

 ,טנַײפ רע טָאה גנאל ןגָאז ,רעקידערוויא-קינייו א ,רעטעװערַאהעגנָא ןא

 טכאמ ,קנּױװ ןפא סעליפט ענַײז ןוא רעדיס ןטימ ךיז טקידנעטשראפ רע

 ןופ טַײקכעלדנעטשראפמוא ןוא טַײקטנעָאנ רעד ןופ טלַײא ןוא רעציקעב

 םוצ ,ענעגייא יד וצ ,םייהא קעווא ןוא ןכאמסיורא רעכיג סָאװ ךיז טָאג
 .ןכעלדנעטשראפ

 ןצעזעג ןופ רעבָא ,געהנימ א ךָאנ ,טגָאזעג יװ ,געהנימ א זיא טרָאד
 ,טײלעמערָא ראפ טינ ןענַײז ,טרָאד ןעמ טגָאז ,סערמוכ .קיניײװ ןעמ טלאה
 --רעטַײװ טרָאד ןעמ טגָאז-- ןגָאז םיליט ליפ ןופ ןוא ןענרעל ןופ ןוא
 .קיזַײל ןעמ טרעוו

 -ראפ ,ןסע ןכָאנ סעבאש ,לשָאמעל ,רעמוז ןוא ,ךיגפא ּפָא טנוואד עמ
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 ,רעבַײװ טימ סיורא ןעייג ךעלסעג עצנאג ,ןדניזעג עצנאג ךיז ןעמ טמענ
 רעסיוא רעצעלּפ ענירג יד ףא ,ןראי יד ףא ערדלָאק ,ןשיק טימ ,רעדניק
 .עיניל-ןאבנזַײא רעד וצ ,?דזעיָארּפ , םוצ ,טָאטש רעד

 לייטנטסרעמ ,ןעור םוצ רע ,שירענַײגיצ סיוא טרָאד ךיז טגייל עמ
 ףא-- ,ךעלדיימ טימ ךעלגניי ,ןעלבצנאמ טימ רעבַײװ -- ןעגנערבראפ םוצ
 רעטרעוו טימ ,טנעה טימ ,רעקפעה יוזא ,ןפיוא ןעַײרפ-שירענַײגיצ אזא
 ןַײז טינ לַאזס רעװ ,שטנעמיטָאטש א ןעװ זא ,ךעלטרעוו עניוזא ןוא
 רע טלָאװ ,סניוזא טרעהרעד רעדָא טעזרעד רע ןעװ ,גניר ןטייווצ ןופ
 עשוב ראפ םענָאּפ סָאד ,רעטמעשראפ א ןוא רעטירבעגּפָא ןא יװ קעווא
 .עּפ-לווינ ראפ -- ןרעיוא יד ןוא ,טלעטשראפ

 -סיוא ןוא לאפּפָא ליפ עקאט ,טגָאזעג ןביוא יװ ,גניר ןטירד ןיא ,ָאי
 -רעדנימ א רָאנ ייז ןענַײז ףָאסלָאקפָאס רעבָא ,ןשטנעמ ןוא רעזַײה-ףרּוװ
 -עריומ יד -- רעקיא-רעקיא רעד .גניר ןיא רעקיא רעד ייז טינ ןוא טַײה
 טָאה'ס רעװ ,זיא ייז ןשיוװצ סָאװ ,עסאמ עמערָא ,עטעװערַָאהעגסיוא קיד
 ןבעוושמוא טפול ןיא ןעמיוז-טפנוקוצ יד ךיוא ןיוש טָאה ,גיוא ןא טאהעג
 ,ןעז טנָאקעג
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 רעד זיא ,ָאד ןלייצרעד רימ רעכלעוו ןגעוו ,טַײצ רענעי וצ ,סעמע
 קראטש ךָאנ טעטשרָאפ ענעי ןופ ,לייט םענעי ןופ םעליוא רעקידנטעברא
 -כאעג קיניײװ רָאג ךָאנ ןוא טרעדנוזעגּפָא ,ןעמונעגסיורא טָאטש רעד ןופ
 .טעט

 ןגעו ,רעד ןופ רעטעּפש ליפ ,רעטעּפש ,ןטַײצ ןַײז רעבָא ןלעוו'ס
 ןא רעטרע יד טָא וצ עקפאד טעװ טָאטש יד ןעוו ,ןלייצרעד רימ רעכלעוו
 טעװ ,טַײקמערָא ןוא ּפמוז םעד טָא ןופ עקפאד ,טרָאד ןופ :ןגיילוצ רעוא
 טניוו רעקידנשירפרעד קראטש ןוא רעשירערעקרעביא ןא טָאטש רעד ףא
 -רא עטסמערָא ענעי וצ ןוא ךעלעוורוכ-ךעלביטש ענעי וצ ,ןיהא ;ןעמוק
 ןופ רעדניק עטסעב יד ןלעװ סעקינטוטאל סעכָאלעמלאב ,ןשטנעמ-סטעב
 ךיז סַײנ עכעלנייוועג טינ ףא ,רעצרעה עקידנּפאלק טימ ,ןעמוק טָאטש
 -ענוצנָא ךיז גנוראפרעד רעקידנעיירפרעד-ךעלטכישעג ףא ןוא ןסיוורעד
 ליפ ןוא ערעטעדליבעג ןלעװ ןלעוװש ןוא ןריט עקירעדינ ענעי ראפ ;ןעמ
 קידנעמוק לַײװ ,ןגייב ּפעק יד רענױװנַײא-רעזַײה ענעי ןופ עקידנסיוו רעמ
 ןופ ןיילא ייז ןלעװ ,ןעגנערב גנונרעל ןוא גנורעלקפוא רעניווונַײא יד
 .ןגָארטסױרא ערעל עַײנ א ךיז ראפ טרָאד

 טַײצ א ןיא סָאװ ,ןדליב ךעלזַײרק עניילק טשרעוצ ךיז ןלעװ טרָאד
 ,למיה ןעַײרפ ןרעטנוא ןיוש ןלעװ יז ,ןַײז גנע וצ טנעוו יד ייז ןלעוװ םורא
 ןלעװ ייז זא ,ךָאנרעד :ןעלמאז ךיז ,סעּפורג עניילק ןיא ץלא ךָאנ רעבָא
 ןיא יז ןלעװ ,ןעמענ ךיז ףא טַײקפַײר ןוא בַײל ,ןליפרעד ךעיוק ןיא ךיז
 (ןעקנעדעגראפ ,בײהנָא-ערע ןא יװ ,םיא טעװ טָאטש יד) טנװָא ןא םענייא
 לַײװ ,עטסיירד קינייװ ךָאנ א ,ןבַײלקפיונוצ עסאמ רעסיורג א ןיא ךיז
 ענעסָאלשעג ןיא רעבָא ,עטניווװעג טשינ ךָאנ ןעגנוטערטסיורא עניוזא וצ
 ...ןזָאל ךיז טָאטש רעד וצ ןעייר
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 ךיז טעו שינעלעטשראפ ןופ ןוא ,ןלעטשראפ לקנוט ייז טעװ טנוװָא
 ןרעהסיורא רעסיוװעג ןקידנעמוקנָא-טַײװ א ןופ יו ,םושז רעטכידעג א

 -עלאב רעגריב ,עטניווװעג שינעליופ רעטקילײהעג סעריוד וצ ,עקִיור
 יז ןלעװ ,טלמעד שאר ןקידנסיורד םעד ןעמענראפ ןלעװ ייז זא ,םיטאב
 רעַירפ א טימ ,גנאזעג טימ ,עילאווכ-ןשטנעמ עדמערפ א :ןעזרעד ,סיורא
 טשינ רעהא זיב טגניז ,טייג ,טנרָאפ ןופ ןָאפ לָאמנייק רענעעזעג טשינ
 א יצ ,ןסיו טשינ קערשרעד סיורג ןיא ןלעװ ייז ...רעטרעוו עטרעהעג
 רעדָא דרע רעד ןופ שינעקישנָא רעדנא ןא יצ ,יײז ףֹא טייג עפייגאמ
 -ּפָא עסאמ רעד טָא ןופ ןגיוא יד ךיגפא ןלעוװ :ןסקאוועגסיוא לװַײט ןופ
 סייב סעקשטָאװק יד יװ ,ןעַײרש ערעייז רעדניק יד וצ ךיגפא ,ןעווערעק
 -לגילפ םענעגייא רעטנוא ךיגפא ,ןפורנַײרא בוטש ןיא ייז ןוא ,ענָאקאס
 -ראפ ךיז ךָאנ ןריט יד ,רעטנורא עכירטס רעקידסעריוד רעטנוא ,ךאד
 ..ןקאהראפ ןעלטייק יד ףא ייז טסעפ ןוא ןסילש

 ןסיורג א םעד רימ ןלעװ רעטעּפש ןוא ,רעטעּפש ליפ ןַײז טעװ סָאד
 ןוא ,טַײצ יד טשינ ךָאנ זיא רעבָא טציא .ןבענּפָא טַײצ ליפ ןוא סעכיראאב
 -מוא ךיז לײטי-טָאטש ןטייוצ םעד ןיא קירוצ ףא קיפיולרָאפ ןזומ רימ
 שירעלייצרעד ךיז טרָאד גנאל-שּפיה ןוא ןעמוק בוטש א רענייא ןיא ,ןרעק
 ,ןטלאהראפ



|| 

 קינָארכ-עכַאּפשימ

 ריפנַײרא

 ןענַײז ?יול רעטעפ רעד, ןעמָאנ ןטי ות
 -עכעדעג עטסטלע יד ןעוװעג ןדנובראפ
 רעסיורג רעכעלטנגייא רעד ןוא ןשינ
 .רעבשאמ עילימאפ רעד ןופ סעכִיי

 -לע ןא ןעוועג זיא יזול רעטעפ רעד
 עדייב ןוא ,סעשיומ רעדורב רערעט
 ענַײז ןיא ,ןטסּוװאב א ןופ ןיז -- יז
 א רענייא ןיא ןעיאד ןוא ווָאר ,ןטַײצ
 ץענערג רעד ףא סָאװ ,טָאטש רענילָאװ
 .ןלױּפ-ןיורק ןופ

 ןעו-ןטלעז ךיז ןגעלפ רעדירב יד
 -יומ :רעדנוזאב טניווװעג ןבָאה יז ,ןעז
 רעשידִיי רעסיורג רעד ןיא ,א ןיא -- עש
 קראטש טָאה רע ּוװ ,טָאטשיסלדנאה

 רעטעפ רעד ןוא :גנוריפוא רעטיירב ןַײז ןוא טַײקכַײר ןַײז טימ טמעשעג
 -אפ ץענערג רעד אב ץעגרע עלעטעטש ןפרָאװראפ ,ןיילק א ןיא ---יזול
 ךיז ןשטנעמ ןשיװצ ןוא טמעשעג טינ טָאה ,ןעוועג ךַײר טינ זיא ,טקור
 ךיז טָאה'ס ןכַײרטש ןוא ןסעכִיי אראס ,ךָאד ןוא .ןקרעמ טזָאלעג קיניײװ
 לָאמא ןעמוקּפָארא ןַײז ;:רעדורב ןַײז טימ עשיומ טסעכַייעג ןוא טכַײרטשעג
 ןעשיומ ראפ ,םיא ראפ רָאנ טשינ שינעעשעג א ןעוועג זיא ןעשיומ וצ
 סמעדייא ,רעטכעט ןוא ןיז ראפ ,בוטש ןַײז ןיא עלא ראפ ךיוא רָאנ ,ןיילא
 .עליפא רעדניק עטסדנימ יד ראפ ןוא רינש ןוא

 :דניק א טקנעדעג טָא
 -רע ןופ טמוק דניק סָאד .טכאנראפ א .רעמוז סלייטנטסרעמ טפערט'ס

 -סיוא ךיז רעדָא ,ןּפאכרעביא סעּפע בוטש ןיא ןַײרא ךיז טּפאכ ,ןָא ץעג
 עקיטכאנראפ ףא רעדניק ערוועכ וצ ןסיורד ןיא סיורא קירוצ ןוא ןָאט
 זיא בוטש ןיא ,גנורעדנע ןא סע טקרעמאב םעצולּפ ןוא .ןליּפש-רעמוז
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 ,ןָאטעגנָא קידסעבאש טַײל-בוטש יד .טלסקעװעג ןלָאּפ יד :ןעשעג סעּפע
 .ןגיוצעגנָא קידנטוכעמ ענדָאמ סעּפע ךיז ןטלאה עלא ןוא .ליטש טדער עמ

 .דניק סָאד ךיז טכארט -- ,"טסאג א ,שרעדנא טשינ,
 ,סיוא טעז ,טַײל-בוטש לַײװ ,טסניד א אב סע טגערפ--?רעװ --

 .ןרעג טינ סעגארפ ןייק ןוא רעדניק ןייק ןענַײז ןוא ןעמונראפ טציא ןענַײז
 -וקעג ...יזול רעטעפ רעד ...יזול רעטעפ רעד זיא'ס ...וד ,רעליטש --

 .טסניד יד ,רעיוא ןפא יװ טאמיק ןוא קידנלַײא ,טרעפטנע -- ,ןעמ
 רעמיצ ןייק ןיא טינ טציא םיא טָאה רע זא ,דניק סָאד ןיוש טסייוו

 רעקלא ןיא ןדייז ןטימ ,ןדייז םאב טציא רע זיא ,רעכיז ,ןוא ,ןכוז וצ
 זא :טריפעגנַײא ךעלנייוועג ןוא געהנימ רעד זיא יוזא לַײװ .טראּפשראפ
 א ףא ןדײז ןטימ רעירפ ךיז רע טראּפשראפ ,טמוק יזול רעטעפ רעד
 ,טַײל-בוטש יד וצ ךיז רע טזַײװ טשרע ךָאנרעד ,טַײצ לסיב

 ןענַײז טַײל-בוטש ןוא לסיב א טרעיודעגס זא :טציא ךיוא יוזא זיא
 יד ךעלעמאּפ ךיז טנפע ,ןטראוו םענדָאמ םעניא ןוא ןגיױצעגנָא ךָאנ ץלא
 ןוא ,יול רעטעפ רעד רעִירפ ךיז טזַײװאב לעוװש ןפא ןוא ריט-רעקלא
 יד ןוא ,ןקידסעבאש ןיא זיא עדייז רעד ןוא .עדייז רעד םיא רעטניה
 םענופ רעכעה זיא יזול רעטעפ רעד ןוא ,ךעלטיור םיא אב ןענַײז ןקאב
 רעד ןוא ,ןסקאוועג לטימ ןופ רעקירעדינ זיא עדייז רעד לַײװ ,ןדייז
 -טכידעג ,סַײװ ,קיכעלַײק זיא דרָאב ןַײז ןוא ,לטימ רעכעה -- יזול רעטעפ
 .עדמערפ ןוא עכעלווָארג ןגיוא ןוא ךעל

 ןסייב ךיז ןעלטיור רעבַײװ יד ןוא ,"םעלָאש , ןעלבצנאמ יד ןביג
 רעטנורא ךעלטייש ןוא ךעלכיטיּפָאק יד רעטנוא רָאה יד ןקור ,ןסירגאב
 טרעפטנע יזול רעטעפ רעד .יזול רעטעפ רעד ,טכאמ רע סָאװ ,ןגערפ ןוא
 טקוק ,רעבירא סעּפע טקוק רָאנ ,קידנעלכיימש טרעפטנע ,סעגארפ יד ףא
 .רעבַײװ יד ףא טינ

 א ףֹא לאז ןיא יזול רעטעפ רעד ןיוש זיא ,דניק סָאד טעז ,רעטעּפש
 ,לוטש ןופ לטנעוו םאב ךיז טלאה ןוא טייטש עדייז רעד ןוא ,טצעזאב לוטש
 -ראפ רעבַײװ ןוא ,ןריפ וצ ןסעומש רעטַײװ לאז ןיא ןבַײלב ןעלבצנאמ
 רעטעפ ןראפ ךיק ןיא ןוא רעמיצסע ןיא קעווא טייג עמ ,לאז םעד ןזָאל
 ,ןטיירגראפ ןסע סעּפע ןיזול

 עכעלנייועג ןייק טשינ ןוא ענדָאמ סעּפע דניק סָאד טרעה טלמעד
 ..יזול רעטעפ רעד טינ טסע ,ןעמ טגָאז ,"ַײכאה ןימ , :ךיק ןיא רעטרעוו
 טאראב עמ ןוא ךיז ןעצייא רעבַײװ ןוא ..טינ שיילפ ןייק ןוא שיפ ןייק
 ןטַײקטינעג ןוא ןשינעטנעקי-ךיק ערעייז סיוא ןצונ עלא ןוא ,גנאל ךיז
 .ןכָאק ,ךעלדנע ,ךיז טלעטש עמ ןוא סעּפע טסילשאב עמ זיב

 ןופ ןוא סאג ןופ ,ףיונוצ ךיז ןעמוק רעדניק עלא זא ,טכאנרעדפא
 ךיז ןעמעש ייז ,טריפעגוצ ןיזול רעטעפ םוצ זַײװקיצניײא ייז ןרעוװ ,ןליּפש
 ,דניק םענעי זיא קידנקערש ןוא טוג ןוא ,ןבענּפָא ?םעלָאש , ןעייג ןוא
 לטנעה ןַײז טזָאל ןוא רעגנעל סָאװטע ףורעד טקוק יזול רעטעפ רעד סָאװ
 ךיז ןקור רעדניק יד ןוא ,ןטלאהראפ טנאה ןַײז ןיא רעקידנעמאז רעמ
 -ראפ ,רעטומ ןוא רעטָאפ ןַײז וצ דניק רעדעי ,זַײװקיצניײא ּפָא ךָאנרעד
 .טמעש
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 םוצ טייג עמ ןוא ךיז טשאוו עמ זא ,ןיוש טנװָא ןיא ,רעטעּפש ךָאנ
 -- ,קע ןטייווצ םאב רעבַײװ ןוא ןָאנבױא רענעמ -- סיוא ךיז טצעז עמ ,שיט
 -ּפָארא טנַײה טרָא ןַײז ןופ סעּפע זיא עדייז רעד זא ,רעדניק יד ןקרעמאב
 רעטעפ רעד רָאנ ,רע טשינ טמענראפ ןָאנבױא םאב טרָא ןַײז זא ,טקורעג
 ןַײז ןוא טרענימעג יװ טנַײה סעּפע זיא סעווישכ סנדייז םעד ןוא ,יזול
 ראפרעד רעבָא ,ןדייז רעיײז ראפ רעדניק יד סע טרא .רעקינייװ גָאװ
 ,סעווישכ ןוא גָאװ סיזול רעטעפ םעד ןופ סיירג יד ךיוא ייז ןעייטשראפ

 ףא ןוא ,ןגרָאמ רעד טמוק טכאנ רעטשרע ןוא גָאט ןטשרע ןכָאנ ןוא
 טדער רע :סעדימ ןוא גנוריפוא סיזול רעטעפ םעד רעדניק יד ןעעז ןגרָאמ
 רעבָא זיא ראפרעד .רעטרעוו עקירעביא ענייק םיא ןופ טרעה עמ ,קיניײװ
 סָאװ ,עלא ןוא ,טלופראפ יו םיא טימ ,ךיז טניפעג רע ּוװ ,רעמיצ רעד
 -קעווא ןענַײז ייז יװ ךַײלג ,סיוא ןעעז ,טַײקטנעָאנ ןַײז ןיא ךיז ןעניפעג
 .ןענידאב וצ םיא יו ןוא םיא ראפ ןייטש וצ ףא טלעטשעג

 ,ערעטלע יד ךיוא יוזא ןוא ,טַײהנזעװנָא ןַײז ןיא ערעגנִיי יד יוזא
 יד ;ןעמונעגסיוא טינ לטיג עבָאב יד ןוא עדייז רעד ךיוא ןיילא עליפא
 ןיא ,טסאגוצ זיא יזול רעטעפ רעד סָאװ ,טַײצ עצנאג יד טייג לטיג עבָאב
 ךיק ןיא ךיז טניפעג ,סיורא טשינ ,ןפיוקנַײא ףא ןוא טָאטש ןיא ,ץעגרע
 יד רעטניה עליישטאפ יד ,טקיטפעשאב זיא ןוא ךיז טיירד .קידנעטשאב
 ,ןטסניד יד ףא גנוטכא טיג ,ךיז טפאש ןוא טציווש יז ,ןעמונראפ ןרעיוא

 ןטלאה-רעשָאק ןגנערטש ףא ןוא םילייק יד ףֹא ,טנעה יד ףא ייז טקוק |
 ,דימָאט יװ ,רעמ ליפ טציא

 -נאה ןַײז ןוא ,ץעגרע ןיא טינ טייג ,ןעמ טעז ,יזול רעטעפ רעד ןוא
 עבָאב יד ןוא ,רעדנוזאב ןוא טעּפש טסע ,טעּפש טנוואד רע :זיא עגָאה
 .ןטיירג טשינ שיט םוצ עליפא םיא טסניד ןייק טזָאל ןוא םיא טנידאב לטיג

 ,סעבאש ףא ךיוא לָאמא טבַײלב רע זא ןוא ,ןכָאװרעדניא געט יד יוזא
 ןיא רע טבַײלב ירפ סעבאש ןוא סטכאנוצקיטַײרפ זא ,רעדניק יד ןעעז
 ןיא עדייז רעד ךיוא ןיוש טבַײלב םיא רעביא ןוא ,ןענוואד םוצ םייה רעד
 ךעסונ, .שרעדנא ךיוא טנוװאד רע זא ,ןרעה רעדניק ןוא ,םייה רעד
 -נוא ךיז ןענעוונאג ןוא קירעגַײנ ןענַײז רעדניק ןוא ,ןעמ טגָאז ,"דראפס
 רעמיצ ןיא זיא יזול רעטעפ רעד ןעװ ,שינרעטיצ סיורג טימ ןוא ,רעט
 סעּפע :קיטכיר ןוא ָאי זא ,ןעעז ןוא רעדיס ןַײז ןיא קוק א ייז ןּפאכ ,ָאטינ
 -עגרעביא סעליפט יד :םירודיס עלא יו טשינ ןוא שרעדנא ךיוא רע זיא
 ןצנאגניא רָאג עקינייא ןוא ,טלעטשעגסיוא ךעלנייוועג יו טשינ ןוא טיירד
 .טנאקאבמוא

 רעטעפ רעד טָאה רעדיס םעד טָא זא ,עריווועג ןרעוװ רעדניק יד ןוא
 ןוא ,ןדייז א ןופ עטאט ןַײז ןוא ,ןטאט ןַײז ןופ עשורעיעב ןעמוקאב יזול
 ליפ ןופ ךיוא ןיוש זיא רעדיס רעד זא ןוא ,רעטַײװ ןוא רעטַײװ יוזא
 ,רעדיס-עלוגס א ךיוא זיא רע זא ןוא ,ןרָאװעג טעוװעטארעג סעפיירס
 רעטנוא ייז םיא ןעמ טגייל ,דניק וצ רעווש ןעייג ייז זא ,סנרָאטעּפמיק ןוא
 .סנּפָאקוצ

 -עפ רעד טשינרָאג ןיוש טדער ,ןשיט עקידסעבאש יד אב ,סעבאש ןוא
 ןסייוו עלא ןוא ,טשינ רע טדער ,ןעמ טגָאז ,"לָאכ-יירוויד, ןייק .יזול רעט
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 -רָאג טימ םיא וצ ךיז טדנעװ עמ ןוא טשינ םיא טקַיורמואב עמ ןוא ןיוש
 גראק ךיוא טרעפטנע רע ןוא ,ןטסקיטיינ ןטימ רָאנ זיא ,ָאי ןעוו ןוא ,טשינ
 ,רעציקעב רָאנ רעטרעוװ-שעדיוקנשָאל עכעלטע טימ ןוא קיניײװ-רָאּפש ןוא

 ךָאנ ןוא ,יזול רעטעפ רעד ,קעװא רע טרָאפ יוזא ןוא רע טמוק יוזא
 ,סעכַיי רעײז ןופ רעמ ץלא רעדניק יד ןגעלפ ןרָאפקעװא לָאמ סעדעי
 ענעדיישראפ ןופ ןוא ,ןסיוורעד ךיז סעדייזרעטלע ןוא סעדייז ערעייז ןופ
 -וצ סעִידעי רעמ ץלא ייז טגעלפ עסיורג יד ןופ ןכערּפשעג ןוא ןסעומש
 ,ןעמוק

 ;ךיז ייז ןסיוורעד טָא ןוא
 -אר ןופ ,?"דארָאפס-יײליױג , יד ןוֿפ ךָאנ ,רעטלא ןא זיא םאטש רעייז

 ווָאר רעד ,עדייזרעטלע רעייז זא-- ףָאסעל ,ןוא ,ןעמעשלאב ןוא םינָאב
 ןופ גנוי רעייז זיא ,רעטָאפ סיזול רעטעפ ןוא סנדייז רעייז ,לעױי בער
 ןַײז ראפ ןרָאי עטצעל יד זא ןוא ,םיסיינאט ןופ ,ןעגנאגעג טלעװ רעד
 א ךָאנ טלמעד סנַײז בַײװ סָאד .ןעועג שערָאּפ א ךיוא רע זיא עריטּפ
 א וצ טזומעג לעיוי ןדייז םעד טָאה רעטָאפ סעבָאב רעד ןוא ...טנגוי-טולב
 טשינ טָאה קידאצ רעד ךיוא ןוא ,ןגָאלקוצ קידאצ ןקיטלמעד ןטסּוװאב
 ןַײז ןופ ףָאס ןזיב ןוא רעטַײװ ףא ךיוא זיא עדייז רעד ןוא ,ןפלָאהעג
 .ןבילבראפ שערָאּפ א עקאט ןיוש ןבעל

 ןוא ,ןענרעל ןטכאנאב יד ןיא ןוא ןענואד רע טגעלפ געט עצנאג
 -יראב ןוא קידנעמענרעביא ךיז ,ןבָאה עסיורג יו ,טרעהעג ןבָאה רעדניק
 -רעדפא רעמוז א לָאמא זיא דיגאמ רעסיורג רעד זא ,טלייצרעד ,קידנעמ
 ןעוועג זיא רעטצנעפ סָאד ,ןעגנאגעגכרוד ףיוה סנדייז םעד ַײבראפ טכאנ
 ןוא טעטסארכעצ דמעה סָאד רע טָאה ,טנרעלעג טָאה עדייז רעד ןוא ,ןפָא
 :ןָאטעג גָאז א

 רע טָאה -- ,רָאנ ערייווא ןא ..ָאמשיל עריוט טנרעל דיי א יװ טָא --
 -ראפ ,עריוט ןַײז ראפ ןַײא ךיז טפיוק רע סָאװ ,סָאד סָאװ -- ,ןבעגעגוצ
 ...םיסיינאט יד רעביא רע טריל

 ןיוש םעד ןגעוו ןוא ,טלייצרעד רעטַײװ ןעמ טָאה -- ,םיסיינאט יד ןוא
 ןעמונעג ךיז ףא רע טָאה םיסיינאט יד -- ,לסיב א דָאסעב ןוא טלעטשראפ
 רע טָאה ,טסעומשעג טָאה עמ יװ ,סָאװ ,רעטָאפ ןַײז ןופ דניז יד ראפ
 טריפראפ יײז ןופ טַײצ קיטש א ןיא רע ...יוצ-עסבאש יד וצ טרעקעג
 סָאװ ,םינָאבאר עטסווװאב יד ןופ עפיסא רעטסּוװאב רעד סייב ןוא ,ןעוועג
 א סייב טָאטש א רענייא ןיא טּפאכעג לָאמא טַײצ רענעי ןיא טָאה עמ
 א םורא טרָאד ןוא בוטש א ןיא ןסָאלשראפ ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,דיראי
 ןיא ,טצנאטעג (אתינורטמ) ָאסינורטאמ רעייז םורא ,עווייקענ רעטעקאנ
 ..סרעצנעט יד ןשיװצ ןעוועג ,רעטָאפ סלעיוי בער עדייז םעד ,רע ךיוא
 -עסבאש יד טָאה'מ יװ ,םעד ךָאנ ןוא ,טאהעג עטָאראכ רע טָאה ךָאנרעד
 ןייא ןיא ןטלאהעג טַײצ קיטש א רע טָאה ,טגיילעגנַײרא םערייכ ןיא יווצ
 ןייק ןוא דמעה ןייק טָאה ,ןגָאלשעג ןצראה ןיא ךיז טכאנ ןוא גָאט ,ןענייוו
 רעסאוו ןוא טיורב ,סעבאש ףא עליפא ,ןטיבעגרעביא טשינ םישובלאמ

 .עינאּפש ןופ ענעבירטעגסיורא יד 1
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 .ןרָאװעג ןלאפראפ רע זיא ךָאנרעד .ןפָאלשעג דרע רעד ףא ןוא ןסעגעג
 -עג טינ טָאה'מ ןוא ,טרעקעגמוא טינ םייהא ןיוש ךיז רע טָאה רעמ ןוא
 טָאה רע זא ,טגָאזעג ןבָאה עקינייא ...ןעמוקעגניהא זיא רע ןיהּוװ ,טסּוװ
 ןייק טזָאלעגקעװא ךיז ןוא יווצ-עסבאש יד וצ טרעקעגמוא קירוצ ךיז
 .סעלָאג ןטכירּפָא קעווא זיא רע זא-- ערעדנא ןוא ,לובמאטס

 ךיז ףא לעױי בער עדייז רעד סע טָאה ,דניז ענַײז ראפ ,טָא ןוא
 רעטעפ רעד ךיוא רָאנ ,ןיילא עדייז רעד רָאנ טשינ ןוא ,ןעמוקּפָא ןעמונעג
 עקיטַײז ןופ ךיז טָאה רע זא ,זַײװלגנִיי זיא ,טסעומשעג ןעמ טָאה ,יזול
 סנדייז םעד ךיז רע טָאה ,ןדייז ןַײז ןגעוו טסּוװרעד םיוויורק ןופ ןוא
 ןוא ,ןייגקעוװא געוו סרעטָאפ ןיא טלָאזעג ןוא ןעמונעג ןצראה םוצ לריוג
 םיסיינאט ןופ זיא רע ךיוא ןוא ,טכעלש ןטלאהעג םיא טימ ןיוש טָאה'ס
 םיא ןבָאה ,גנוי רעייז ןעוועג זיא רע יוויוזא רעבָא .ןעוועג קנארק ןיוש
 קינדעלעװ ןייק םיא טָאה עמ ןוא ,טדערעגנַײא ענעגייא ןוא םיוויורק יד
 ןעמוקעג רעקינדעלעװ ןראפ זיא יזל רעטעפ רעד זא ןוא .טכארבעג
 :ןָאטעג גָאז א ןזָאגרַיי סיורג ןיא ןוא ןגירשעגנָא םיא ףא רענעי טָאה

 יד טימ ןדייז ןַײז טעו רע ?ןאמרעגנוי רעד ,רע טניימ סָאװ !אה --
 -געריוה א ןוז א ,שעפעניגעריוה א ןיילא ?ןכאמ רעגנירג ליפ םיסיינאט
 רעד ,רע טניימ סָאװ ..שעפענ-געריוה א לקינייא ןא ךיוא ןוא שעפענ
 ?ןאמרעגנוי

 גנאל טָאה רע .ןדיירעביא טזָאלעג ךיז טָאה יזול רעטעפ רעד ןוא
 ףא טשינ זא ,ןענאטשראפ ךיוא טלמעד ןוא רעקינדעלעוו ןראפ טנייוועג
 רע זיא ןָא טלמעד ןופ ןוא ,ןעמוק ףליה וצ ןדייז ןַײז רע טעװ געוו םעד
 רעד ןופ ןוא ןטלאהעג טסעפ ךיז טָאה ,ןרָאפעג קינדעלעוו ןייק ןיוש
 .ןריפנָא טזָאלעג ךיז טנאה רעטסעפ

 םעד ךָאנ--,טליצרעד רעטַײװ ןעמ טָאה-- ,רעבָא טַײצ עטצעל יד
 טרָאפ רע ,טנלע סעּפע יזול רעטעפ רעד ךיז טליפ ,עריטּפ סרעקינדעלעוו
 ןיא רע ןוא ,ןבַײלקוצ טינ ךיז ןָאק ןוא טכוז ,"ףיוה , וצ ?ףיוה ,, ןופ םורא
 ,ןשטנעמ טימ ןָא קינייו םורעד ךיז רעק רע ;דימָאט קידעריוכשערָאמ
 ,ןשטנעמ טימ עַיגענ עקיצנייא יד ןוא ,עסאמ-עגאמ ןייק םענייק טימ טָאה
 ןדייז םוצ ךיז רע טּפאכ טַײצ וצ טַײצ ןופ סָאװ זיא ,ָאי טָאה רע סָאװ
 טרָאפ ,גנאל טשינ ןדייז םוצ טמוק רע ןעװ ,לָאמא ןוא .ּפָארא טסאגוצ
 .טסאגוצ םיא וצ עדייז רעד
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 רעדניק יד אב טוט ,סיזול רעטעפ םעד ןכוזאב יד טָא ןופ ,טָא ןוא
 :םיא ןעקנעדעגראפ ייז ןוא ,ןבַײלבראפ טלאטשעג ןַײז קידנעטש ףא

 טשינ ןקוק סָאװ ,ןגיוא עכעלווַארג טימ ,סקּוװלטימ רעכעה שטנעמ א
 -נאלג א ןיא דימָאט רע זיא ןָאטעגנָא ...רעבירא ּפעק רעביא רָאנ ,ךַײלג
 -אש םוא רענעדַײז א ןיא ןוא ןכָאװרעדניא עטָאּפאק רענעקיטסאל-קיצ
 םיא ןזומ עלא זא ,ךיז טכאד ,טייג רע זא ןוא ,ךַײלג ךיז טלאה ...סעב
 םיא ןעמ טעז סלייטנטסרעמ ןוא ,קינייו טדער ..ןטערטּפָא געוו םעד
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 יד ןיא טנעה יד טימ זיא ,סעלאט ןיא טינ ןעוו ןוא ,סעלאט ןיא ןציז

 א טנאּפש ,טקעטשראפ עטָאּפאק ןַײז ןופ סענעשעק עטשרעטניה  ייווצ

 ךיוא טבַײלב ןוא ּפָא טפָא ךיז טלעטש ,םורא רעמיצ ןרעביא רעטכארטראפ

 א םענַײז טימ :ןטכארט ןסייב רע טָאה עוועט א ןוא ,טכארטראפ ןייטש

 וצ קירוצ-ןוא-ןיה גיוא ןטכער ןַײז ןופ םערב רעד רעביא רעגניפיטַײט

 .ןטשראבוצוצ רָאה יד ןוא ןריפ

1 

 -ירפ ןקידשעדוכ-וװָא ,ןסייה ןיוש ,ירפצנאג א םענייא ןיא ,לָאמניײא
 ,רעגעלעג ןופ ןענאטשעגפוא זיא רע רָאנ יו ,רעבשאמ עשיומ זיא ,ןגרָאמ
 -בלָאמש ןיא ןעגנאגעגנַײרא ךַײלג רע זיא יוזא ,ןשאוועג ןוא ןָאטעגנָא ךיז
 .ןענאטשעג זיא םישובלאמ יד ןופ עגארש יד ּוװ ,רָאדירָאק ןכעלגנעל-ךעל
 םעריש ןַײז ןוא ןעמונעג לטנאמ-רעביוא ןקידרעמוז ןַײז ךיז ףא טָאה רע
 עליפא ןוא ,סיאב-יינב עקידנּפָאלש ךָאנ יד ןופ םענייק ןוא ,לקניוו ןופ
 -ייט ןראפ ןוא ןענוואד ןראפ ,רע זיא ,קידנגָאז טינרָאג ,ןעלטיג בַײװ ןַײז
 קראטש ךיז טניפעג סָאװ ,םעליוסעב םוצ ןוא זיוה ןַײז ןופ סיורא ,ןעקנירט
 .טזָאלעגקעװא ךיז ,טָאטש קע ןטייווצ ןיא שזא ,טַײװ

 יד ןעגנאגעגכרוד דלאב רע זיא יוזא ,סיורא ףיוה ןַײז ןופ זיא רע יו
 טימ ןעוועג סענייכשיב זיא סָאװ ,סאג רענעפָאלשראפ ךָאנ ןַײז ןופ טיירב
 יד טימ ןוא רעדעס עטקוראפ יד טימ סָאװ ,ענעי טימ ,עשידַיי-טינ יד
 -ייראפ סָאװ ,קירב םעד ףא רע זיא ןאד ןוא ,סנקראּפ עקידנכליה-ךיוה
 -נגיל רעדינ רעד ןיא ןוא ךייה רעד ןיא יד ,ןלײטיטָאטש עדייב טקינ
 .ףורא ,עקיד

 טָאה ָאלט-ןדרעפ רעטנוא ןוא ,רעגנאל א--ךַײט ןרעביא קירב רעד
 -יירב א--קירב ןטימניא .טכליהעג טַײקטסוּפ-קירב טימ ןוא ץליהעג טימ
 -- סעשטנערָאּפ יד אב ןטַײז עדייב ןופ ןוא ,ןגָאװ-ןוא-דרעפ ראפ געוו רעט
 .רעייגסופוצ ראפ ןגעוו עלָאמש

 ןיא ךַײט גערב ןייא יו ,ןעזעג עשיומ טָאה ,קידנעמוקפורא קירב ןפא
 רעד ,טערעשט ןקידנעשרושי-טשינ ןקידנעלמערד ןיא לקנוט ןגעלעג ךָאנ
 -ליק-ךַײט עטצעל יד טָאה ןיילא ךַײט ןפא ןוא ,ןיוש טנוזאב -- רעטייווצ
 .טלכיורעג ןוא טפמעדעג ךיז ךאלפרעביוא-רעסאוו רעד ףא טַײק

 סאג רעקידנגילפוראיעּפושעמ א טימ ןעמוקעגפורא רע זיא קירב ןכָאנ
 עטסרעמ יד ךיז ןעניפעג'ס ּוװ ,טרָאד ,לײט-טָאטש ןטשרעבייא םעד ןיא
 ןטפעשעג יד ןוא ןעמָארק יד ּוװ ןוא ,ןטיילק ןוא ןעמָארק עטסכַײר יד ןוא
 -רעווק טימ ןוא רעסעלש טימ ןדָאל ןוא ןריט יד ,ןעוועג וצ ךָאנ ןענַײז
 רענייא טַײז רעקינוז א ףא רָאנ ןוא ,ןסָאלשעג ןטייק ענעטכָאלפעגרעביא
 ךעלטניב ןיוש ,ּפערט יד ףא ןוא ּפערט יד ראפ ,ןטיילק עקינייא אב ןענַײז
 -ראפ ךָאנ בלאה ,ןסעזעג ןוא ןענאטשעג סעכָאלעמלאב עקידנגרָאמירפ
 ןוא ,גַײצעג ךעלקעז טימ ןוא רעדיילק עקיטיוק-ךאפ ערעייז ןיא ,ןפָאלש
 ןעמוק ייז לָאז רעצעמע זא ןוא טסנידראפ ףא ,גנוקיטפעשאב ףא טראוועג
 .ןעגניד גָאט ןפא
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 רעטסגנעל רעד ףא ךיז רע טָאה ,טָאטש-רעטנעצ םעד ןופ ,טרָאד ןופ
 ,ןעז וצ ןעוװעג גיוא ןטימ זיא'ס לפיוו ףא ,ּוװ ,טזָאלעגּפָארא סאג-טָאטש
 ןטַײז עדייב ןופ רעזַײה עקיקָאטשיייװצ ןוא -ןייא יד ןופ ןדָאל עלא ןענַײז
 -טינ-ןעוו רָאנ ןוא ,ןפָאלשעג ךָאנ רענױװנַײא עלא ,ןעוועג טכאמראפ ךָאנ
 סאג יד לשיוק א טימ עטסָאבעלאב עטירפראפ ענלצנייא ןא טָאה ןעוו
 ךיוא :טלַײעגקעװא קראמ ןיא ןוא ןַײרא לסעג קיטַײז א ןיא ,ןטינשעגכרוד
 ,םערָא ןרעטנוא ןליפט-ןוא-סעלאט טימ זיא לָאמא סָאבעלאב רעקיצנייא ןא
 ,ךיגפא ןוא קידנלַײא ,רעטנװאדעגּפָא ןא ןיוש ירפצנאג ,קידנעמוק לוש ןופ
 .ןפָאלעג טציא םייהא ,טפעשעג בילוצ ןוא קירוצ

 ןופ שזא ,רָאנ טַײװיטַײװ ןופ .קידיײל ךָאנ רעבָא ןצנאגניא סאג יד
 ןָאטעאפ ןקירעפעלשיקידיײל א ףא ךיז טָאה ,סאג לייט ןטשרעטנוא םעד
 עינלעק רעד ףא ,ןאמרופ רעטעברַאהעגנַײא ןא קידנרָאפ ףורא ןזיוואב
 .קידנרילראפ ּפָאק םעד ןוא קידנעלמערד

 וצ ןיוש סאג יד טָאה ,ןעגנאגעג יוזא זיא עשיומ רעבָא רעטַײװ סָאװ
 -עמ ,רעבַײװ ענעפָאלשראפ :ןעמונעג ןכאוופוא יװ ךעלעמאּפ ןוא ךעלסיב
 יד סיורא סָאװרָאנ ןטעב יד ןופ ןענַײז רעדניק ןוא ךעלדיימטסניד ,רענ
 יד ןופ ןוא ,ןעמונעג ןרעדור ןיוש טָאה רעזַײה יד ןיא ןוא ,ןענעפע ןדָאל
 ,ןראווָאמאס עטלעטשעג טימ ןיוש טָאה סעקטרָאפ-רעיוט יד ןופ ןוא ןפיוה
 .טעדאשטעג ענילאמס טימ ןוא ךיור-ןליוק טימ

 טימ דלעפ ַײרפ קיטש א ,טזָאלעגסיױא סאג יד ןעשיומ ךיז טָאה טלמעד
 ,ןטַײז יד אב וװעשַיי ןָא ןוא רעזַײה ןָא ,טימ רעד ןיא געוו-יײסָאש א רָאנ
 -טַײװ יד ךיוא ןיוש ןעמ טָאה סיוא טרָאד ןופ ןוא ,ןזיוואב םיא ךיז טָאה
 -עג ,טָאטש-רעסיוא ןופ טָאטש יד ּפָא טלייט סָאװ ,עיניל-ןאבנזַײא עכעל
 רענייא ,טגיינעג ןסכאלא ןיא ןענַײז עיניל ןטַײז עדייב ןופ :ןעזנָא טנָאק
 -ייבגאלש עטפַײרטשעג ץראווש ןוא סַײװ ייווצ ,סקניל רענייא ןוא סטכער
 ,טדנעװעג גיוא ןַײז עשיומ טציא טָאה ןיהא טָא ןוא .ןענאטשעג רעמ
 .טכירעגנָא געוו ןַײז ןיהא

 םיא געוו רעד ךיז טָאה ,עיניל יד ןטינשעגרעביא ןוא ןעמוקעגוצ
 טָאה --- רעטײסָאשעג ןוא רעטריקורביסַײװ א-- רענייא :ייווצ ףא טלייטעצ
 -רעמ עטַײװ וצ ןוא טנָאזירָאה םוצ ןאד ןוא םיוװּושַיי-טָאטשרָאפ יד וצ ךיז
 -ורבעג טשינ ,רעקידנרעדינּפָארא ןא--- רעטייווצ רעד ןוא ,ןגיוצעג םיקָאכ
 ןקידלגיצטיור ,ןטרעיומעג-קירעדינ א וצ טָאה ,טײסָאש טשינ ןוא טריק
 ןטייווצ ןפא ךיז טָאה עשיומ ןוא .טריפעג ןקראּפ ןטעוועקניטעג טשינ ןוא
 .טזָאלעג

 קיטש א ןקראּפ םעד טָא ןופ גנעל רעד טימ יוזא זיא רע יװ ,טָא ןוא
 ,ןטלאהעג ךיז טַײז ןַײז אב טונימ עכעלטע עשּפיה ןוא ןעגנאגעגּפָא געוו
 ,ןעמוקעגוצ רעיוט-םעליוסעב םוצ רענַײז טימ רעד ןיא טקנוּפ רע זיא יוזא
 ןפא ,לעהיוא ןכעלרעטצניפ ןוא ןטרעיומעג-ךיוה ןכרוד ,טרָאד ךרוד ןוא
 .ןעמוקעגפורא ""דלעפ,

 יד טימ םעליוסעב רעד .ןעועג ירפ רעייז ךָאנ ,טגָאזעג יװ ,זיא'ס
 -מייבסונ טימ ווָארסָאד ןענַײז עכלעוו ,םירָאװק עטגיילאב-גנע ןוא -ליפ
 עכיוה ענלצנייא טימ ךיוא ,טלעטשראפ סיירג יד ךייה-ןשטנעמ א ןופ ךעל
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 ךָאנ זיא ,עטצעזאב ןטסענ-ןעָארק לופ טימ ,ענעפרָאװעצ ,רעמייבנדניל
 ,ןביוא ,ןגעלעג טַײקידנטָאש רעקיזָארג ןיא ןוא לקנוט-בלאה ןיא ןטנוא
 .טנפעעצ ןוא טכאוועגפוא גָאט וצ ןוא רעמוז וצ ,ןגרָאמירפ וצ ןיוש ,רעבָא

 ייווצ ךרוד ,ןעגנאגעגכרוד לעהיוא ןכעלרעטצניפ-ליק ןכרוד זיא עשיומ
 וו ,רעבינגעק גנאגסיורא םעד גנאגנַײרא רעד ,ןעגנונעפע עקידנריטנָא
 ןעגנאהעגפוא ןעזרעד רע טָאה גנאגסיורא ןופ טַײז-עזוזעמ א רענייא ףא
 .ןבירשעג סעיסיוא-רעדיס עסיורג טימ ,לוָאט-?ןידאה-קודיצ, א

 -עמונראפ ןייק טשינ ךָאנ ,רעַײרפ א לעהיוא ןכָאנ ךַײלג םיא טָאה'ס
 ןוז טימ ,עכיוה יד ןופ ןוא ץאלפ םענעי ףא ןוא ,טנגעגאב ץאלּפ רענ
 ןוא ןעָארק ןופ יירשעג קיצלירג-ןסירעגפוא ןא ---ּפָארא רעמייב עטנַלשאב
 .רעקידנגרָאמירפ רעד ןוז רעקידנעמעראוו רעד ןגעקטנא רעטנָאלּפ ןשִיָארק

 -אטימ ןוא ,ףורא עקשזעטס א ףא רע זיא ,ןעגנאגעגכרוד ץאלּפ םעד
 ,לרעַײמ סקידאצ ןטסּוװאב םעד ןעזרעד געוו ןַײז ןופ סטכער רע טָאה לָאמ
 .ןָאטעג ליק א ןצראה ןיא םיא טָאה'ס ןוא

 ,סעווייצאמ עסאמ רעסיורג רעד ןופ טקוקעגסיורא טָאה לרעַײמ סָאד
 ןטיור ןטימ ןוא טנעװ עקידרעטצנעפנָא עביוט יד טימ ,םעד םורא סָאװ
 קיטַײז א ףא ,עשיומ ןוא ,זָארג ןופ למעװש א יװ ,לכעד םענעכעלב
 ,ףורעד ןייג טונימ עקינייא ךָאנ ,זיא ,קידנעװערעקּפָא ןיהא עלעקשזעטס
 .ןעמוקעגוצ ריטילרעַײמ רעכעלמורק ןוא רעטלא רעד וצ ףָאסעל

 ,גנונעפע ריא ןופ ןוא ,ןעגנאהעג סעסעיוואז יד ףא ךעלמורק זיא ריט יד
 -מאזנייא טימ ןוא ּפעלקס טימ ןעשיומ ףא טָאה ,טלאּפש ןכעלמורק א ןופ
 .ןָאטעג ייוו א טַײק

 םעריש ןַײז דלאב טָאה ,ריט רעד ראפ טמאזעג טינ ךיז גנאל טָאה רע
 יד ןיילא ןוא ,טזָאלעג ןסיורד ןיא ןוא טלעטשעגקעווא טַײז-טנאוו א אב
 ריט יד ןוא ןעמונעגנָא יז ,טקערטשעגסיוא עקמאילק רעד וצ טנאה
 .טנפעעג

 -נבָאה ןַײש ליפ ךָאנ ןגיוא יד ןיא ןוא ןעמוקעג ןסיורד ןקיטכיל ןופ
 ןופ יװ ,ןעזרעד ךַײלג שינרעטצניפ-לרעַײמ םעניא עשיומ ךָאד טָאה ,קיד
 ןענַײז ןטָארד יד ףא ןוא ,ןגיוצעגרעביא ןטָארד ןענַײז טנאוו וצ טנאוו
 ןוא טרעכייראפ ,טעדאשטראפ ןוא טצראוושראפ -- ,ןעגנאהעג ךעלקעשָאלּפ
 ךָאנ רעדָא ענעשָאלעגסיוא סלייטנטסרעמ -- ןעזוצסיורא זָאלג סָאד םיוק
 םעד ךאווש ,טנערבעג ןבָאה ייז ןופ עקינייא רָאנ ןוא ,ענעדנוצעגנָא טשינ
 -עג ןוא טקאנקעג ךעלטיינק עניילק ןוא למיוב טימ ןוא ןטכיולאב םורא
 אב סָאװ ,קנאב א ןופ ,לרעַײמ םענופ טַײז א ןופ ךיז טָאה דלאב .טקנאצ
 -וקנַײרא םעד ןוא טלאטשעג קידװעעזנָא טשינ רָאלק א ןזיוואב ,טנאוו רעד
 .ןפָאלעג ןגעקטנא יװ ןעשיומ ןקידנעמ

 -נעטש סָאװ ,רענעי ,סעמאשילרעַײמ רעד רעיימי-רעביל ןעוועג זיא סָאד
 טכאנ זיב ירפ ןופ סָאװ ןוא ,רעטניװ ַײס ,רעמוז ַײס ,דלעפ ןפא טקיד
 ןעמ טעז ירפצנאג סָאװ ,רענעי ;לרעַײמ ןיא ןפערט רָאנ םיא ןעמ ןָאק
 ךימָאט ;ןטרָאד ןופ קירוצ ןקידנלַײא ןא-- טכאנראפ ןוא ,ןיהא ןפיול םיא
 -גיורב א טימ ,רעקשטירעדינ-ךעלבַָארג א ,טנאה רעד רעטנוא רעפייס ןטימ
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 א טימ רָאנ ןוא ןקאב יד ףא רָאה םוש ןָא ,םענָאּפ-סירָאס ץראווש-ךעל
 יז (טַײצ טָאה רע ןעו) ףא עבמָאג רעד אב רָאה עטלייצעגיוװָארג רָאּפ
 רעד ףא דימָאט םיא זיא לירב יד ,רעקיטכיזצרוק א .ןסַײב וצ ליומ ןיא
 וצ ןוא עקידנקוקפורא קידנעטש ,עטרילָאקװָארג יד טימ ןוא ,זָאנ ץיּפש
 ןוא רעבירא רע טקוק ,ןגיוא עטדנעוװעג ,עווָאס א יװ ,שינרעטצניפ רעד
 -נאלג-טנקירטראפ ןוא טּפאּפראפ למיוב ןופ עטָאּפאק ןַײז .ריא ןופ סיורא
 ןוא ,טלטראגראפ לטראג ןטימ ןכאפ עכעלטע ןיא יז זיא דימָאט ןוא ,קיצ
 .ּפָארא ןדנעל יד ראפ ןופ םיא ןעגנעה ןקעדןזדנָארּפ ייווצ יד

 דלאב ךיז טָאה יוזא ,ןזיואב רָאנ ָאד ךיז טָאה עשיומ יװ טָא ןוא
 רע ,טנאוו א רענייא אב סָאװ ,קנאב ןַײז ןופ ןביוהעגפוא רעיימ-רעביל
 ,ןַײרא םיא ןיא טקוק רע סָאװ ,םענעי ,טגיילעגקעווא רעפייס ןַײז טָאה
 ןפא ןעו ,טינ טעברא ןייק טָאה רע ןעוו ,קידנעטשאב םיא ןיא טנרעל
 ןוא ,טַײל-סעװָא-רעוװייק ןייק ןוא טַײצרָאי ןייק ,רענייק טמוק םעליוסעב
 .ןדניצוצנָא ךעלּפמעל ןוא ןבַײרש וצ ךעלטיווק ןעמעוו ראפ טשינ טָאה רע

 לַײװ) טנעקרעד םיא ןוא ןעזרעד ןעשיומ טָאה רע זא ,רעבָא טציא
 -גגערפ טשינ עליפא ,ךַײלג רע זיא ,(טָאטש ןיא ןעמעלא רע טָאה טנעקעג
 א םענייא אב ךיגפא טָאה רע ,ןעגנאגעגוצ ןטָארד יד וצ ,ןעשיומ אב קיד
 ןוא ,ןסָאגעגנָא למיוב ןיהא שאלפ א ןופ ,ןערָאּפ ןעמונעג ךיז עלעּפמעל
 -נעשזדאווג טנעה יד טימ ןוא ,ןסָאגעגרעביא ,שינעלַײא ןופ ,קיטכיזצרוק
 ,קידנטכיראפ לטיינק סָאד ןפיוא-סעמאש ןטקישעג טשינ א ףא ןוא קיד
 .ךָאנרעד ןדנוצעגנָא ךיוא סע רע טָאה

 --ןָאטעג עלעּפמעל םאב טָאה רעיימ-רעביל סייב -- לַײװרעד עשיומ
 רעד ,רע ךיוא יוו ,טקוקעג רעווייק סקידאצ ןפא ןוא דרע רעד ףא טָאה
 ךעלטערב ענַײז ,קיצנאלג-טנקירטראפ ןוא טּפאּפראפ-טעפ ןזיא ,רעווייק
 ןופ ןקוק ןיהא ךעלטיוק עטקורעגנָא ןרָאי ליפ ןופ ןוא ,ןרָאפעצ ןיוש
 .סיורא ןטלאּפש ענַײז

 -נטערטּפָא ןוא ,ןעמונעגסיורא למיליט א ענעשעק ןופ רע טָאה ךָאנרעד
 -עג רעווייק ןראפ ךיז רע טָאה ,טרעדָאפ ץערעכערעד רעד לפיוו ףא ,קיד
 -עגנָא ןיוש עלעּפמעל סָאד טָאה רעיימ-רעביל יװ ,םעד ךָאנ ןוא ,טלעטש
 טָאה ,טרעקעגמוא ךיז רעפייס ןַײז וצ ןוא טנאוו רעד וצ קירוצ ןוא ןדנוצ
 .ןגָאז ןעמונעג רע

 רע רעמ סָאװ ןוא ,עשיומ ,טגָאזעג םיליט םעראוו ןוא גנאל טָאה רע
 םיא ןבָאה רעטרעוו ןוא ,טמעראוועצ ךיז רע טָאה רעמ ץלא ,טגָאזעג טָאה
 סנשטנעמ ןיא ןענַאמרעד סָאװ ,רעטרעװ ענעי-- ,טמָארטשעג ליומ ןופ
 ;ףָאס ןקידנזומ-ןעמוק ןוא ןקיטשינ ןַײז ןיא ןוא טַײקכאווש ןוא דניז

 ..נממ ודבכי אשמּכ ישאר ןרבע יתומװע יכ

 ..ןדגנ ןיאכ ידלחו ימי התתנ תוחפט הנה

 6 הלמ ףהלו חדא 25 לפש ןא

 יז ןקירד טסאל ערעוװש א יװ ,ּפָאק ןרעבירא רימ ןענַײז דניז ענַײמ לַײװ 1
 זיא טלעוו ןַײמ ןוא ,געט ענַײמ ןבעגעג רימ וטסַאה לטסעמ ןיילק א ןיא .רימ ףא

 -אב סע זיא יוזא .שטנעמ רעצנאג רעד זיא לעװעה רעטיול .ריד ןגעק קיטשינ
 .קידנעטש
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 ךיז טָאה רע .ןסעגראפ עקימורא עצנאג סָאד ןיוש רע טָאה דלאב ןוא
 ןוא ,ןגָארטעג םִיא טָאה םָארטש רעד ןוא ,ןסָאגעגפיונוצ רעטרעוו יד טימ
 יו ,רעיורט רעמ ,םיא ןיא טקראטשעג ךיז ןבָאה טַײקיביײלג ןוא רעיורט
 טַײװ יוזא ןוא גנאל יוזא ןוא ,ןסָאגעג םיא ךיז ןבָאה ןרערט ןוא ...ןביולג
 -עג לָאק א ףא ןיוש טָאה רע זא ,ןייוועג ןופ ןעוועג טּפאכראפ רע זיא
 .טעּפילכעג ,ןכָארבעג טפארק רעשירענעמ ןופ ,ןוא ,טנייוו

 -ָאט יװ ,טגָאזעג טָאה עשיומ ןעוו ,טַײצ עצנאג יד זיא רעיימ-רעביל
 טינ עקידנטעב יד ףא ןוא עקידנגָאז יד ףא ןעוועג טניוװעג זיא רע דימ
 -גקוקנַײרא רעפייס ןיא ,ןוא ןענאטשעג טַײז א אב טציא ךיוא ,ןקוק וצ
 זיא לָאק ןַײז זא ,טקידנעעג טָאה עשיומ זא רעבָא .ןעוועג ןָאטראפ ,קיד
 רע טָאה ,טליפרעד סָאד טָאה רעיימ-רעביל ןוא ,ןרָאװעג טליטשעגנַײא
 טלמעד טשרע ןוא ,טגיילעגקעווא קנאב ןפא רעפייס ןַײז טלמעד רעדיוו
 טימ ןוא ךעלעמאּפ ןוא ,ןעגנאגעגוצ ןעשיומ ןטוראב ןיוש ןייוועג ןופ םוצ
 ןקיטציא ןַײז ןופ עביס רעד ףא םיא אב ,קידנטערטוצ םיא וצ ַײשּפַא
 .טגערפעג ןעמוק-"דלעפ,,-ןפא

 יװ ,קידענכינ ,רע טָאה -- ,ןפיוק ?טרָא לקיטש א ךיז ,יוזא ,יוזא --
 רעטרעוװ עלא סמענעי טוט רע ןוא דיגָאנ א ראפ טייטש רע סייב ,דימָאט
 .טרעזאכעגרעביא טציא רעפטנע סעשיומ ,ןרעדנּוװאב

 .טגָאזעג עשיומ טָאה -- ,ָאי --
 זדלאה ןקירעזייה ןוא ןטנקירטראפ א טימ טדערעג ךָאנ טָאה עשיומ

 ןיא ןרעיײמ-רעביל טימ ךָאנ סעומש ןצרוק א ףא זיא רע .ןייוועג ןופ
 ךיוא ןוא ,טסעומשעג ןכאז-םעליוסעב ןגעוו ןבָאה ייז .ןבילבראפ לרעַײמ
 עשיומ טציא םיא טָאה (ןעזעג ןעוו-ןטלעז ןרעיימ-רעביל טָאה רע לַײװ)
 .ןענַײז ןטסנידראפ ענַײז יו ןוא םיא טייג 'ס יו ,טגערפעגסיוא

 ןקידנעמעשראפ-טשינ ןוא ןשידיגענידלימ א ףא ךיוא ךָאנרעד טָאה רע
 רעיימ-רעביל ןוא ,טניולאב ןדניצנָא עלעּפמעל ןראפ ןרעיימ-רעביל ןפיוא
 עמערָא ןופ ןוא ערעדנא ןופ סָאװ ,סעייבטאמ עקיטרעוװ-שּפיה רָאּפ א טָאה
 .טליפרעד טנאה רעד ןיא ,ןגירק וצ ןעוועג טניווועג טינ רע זיא רעכוזאב
 -װָארג ענַײז טימ טָאה רע :רעיײז ןעוועג טעטנָאק ,סיוא טעז ,זיא רע
 ןעשיומ ףא רעבירא לירב רעד רעביא ןגיוא עקיטכיזצרוק ,עקידנקוקפורא
 -עש א ףא ןוא ןשָאללמאטש א ףא ןוא טלמרומעג ליטש סעּפע ,טקוקעג
 .ןעשיומ ,טקנאדענּפָא םיא ןפיוא-סעמאש ןקידנעמ

 טָאה רע .ןָאט וצ טאהעג טשינ לרעַײמ ןיא עשיומ טָאה רעמ :ןיוש ןוא
 ,טקוקעג רעווייק ןפא ןוא טנעוו יד ףא ךָאנ עלַײװ א רָאנ ןייגסיורא ןראפ
 ךיז ריט רעד וצ ןקור ןטימ ןוא רעווייק םוצ םענָאּפ ןטימ ,ןאד ןוא
 רעד וצ יוזא ,טרעדָאפ ץערעכערעד רעד יװ ,רעדיװ רע זיא ,קידנלעטש
 .ןעגנאגעגסיורא ןוא טנפעעגפוא יז ,ןעמוקעגוצ ריט

 טציא ךיז טָאה רעבָא ןייגסױרא-טָאטש םוצ טשינ ןוא לעהיוא ןופ טשינ
 ,ץאלּפ םענעמונראפ-טשינ ,ןעַײרּפ ןפא זיא רע זא ;ןיינ ,טזָאלעג עשיומ
 סטכער ,טעווערעקראפ טַײז א ןיא רע טָאה ,ןעמוקעג ,לעהיוא ןראפ סָאװ
 ןיא טיובעגנַײרא ןוא טנורפ ןיא ,ןקראּפ ןופ טַײז א אב ּוװ ,לעהיוא ןופ
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 -רעטצנעפ עניילק יד טימ ,ןענאטשעג לביטש סכעיגשזאמ םעד זיא ,םיא
 .טנפעעגסיורא דלעפ ןיא לזַײהרָאפ ןופ ריט רעד טימ ןוא ךעל

 -סערָאװקאה-סייב עכעלנע עניוזא עלא יוװ--לזַײה סכעיגשזאמ םעד
 סָאװ ,עמשטערק א ןיא טנָאמרעד ןעזסיוא ןכעלמערָא ןטימ טָאה ,ךעלזַײה
 ענענאטשעגפואיירפ רָאּפ א .װעשַיי א ןופ טַײז א ןיא ךאילש טימ א ןיא
 -שיפרָאד טימ ,ריט רעד ראפ טליּפשעג ךיז ןבָאה רעדניק עטמעשראפ ןוא
 סנשטנעמ םענעמוקעגנָא-דמערפ א טימ ךיז ןטיה סָאװ ,ןגיוא עטזָאלענּפָארא
 -דלעפ ןפא טַײװ טשינ ךיז טָאה גיצ עקיצנייא ןא .ןענעגעגאב וצ קילב
 -לעטשעג טשינ ךָאנ ,רעַײנ א וצ קירטש א טימ זיא יז .טעשאּפעג זָארג
 -רָאפ ןראפ ןוא ,ןענאטשעג ןדנובעגוצ סעיסיוא ןָא םאצ רענרעצליה ,רעט
 יזַײה עניוזא ראפ דימָאט יװ ,ךיז ןבָאה ריטיגנאגנַײרא רעד ראפ ,לזַײה
 -פולעג ןוא טנקירטעג טנאוועגטעב ןוא םילייק-בוטש ,רישעג-ךיק ,ךעל
 : .טרעט

 עקידיײל טימ טָאה'ס ּוװ ,ןעגנאגעגכרוד לזַײהרָאפ ןכרוד זיא עשיומ
 טָאה רע זא ןוא ,טקעמשעג רעסאוו ןוא סאפ רענעּפמודראפ טימ ,רעמע
 ןבלאה א רעבירא רע טָאה ,ןעמוקעגנַײרא לביטש ןיא ןוא טנפעעג ריט יד
 טדערעגּפָא רעַירפ ןופ ,סיוא טזַײוװ'ס יוװ ,ןוא ,עטלמאזראפ ןדִיי ןעינימ
 .ןפָארטעג קידנטראוו ןיוש םיא ףא ,ןעוועג

 .ןיילא ךעיגשזאמ רעד ,רעוויל לשריה ,סנטשרע :ןעוועג ןענַײז סָאד
 קעבאט ןופ טימ ןיושראּפ רעכעלטיירב-קיסקּוװלטימ ,רעקירָאיקיצפופ א
 ןיוש שּפיה רָאה עקירעביא יד ןוא ,דרָאב-עבמָאג רעד אב רָאה עטלעגראפ
 -יּפשראפ םאב ןוא טנרָאפ ןופ ּפענק יד אב ,םיא אב עטָאּפאק יד .ךעלסַײװ
 טפָא וצ ןופ טשינ ןוא ןעיליּפשראפ ןופ טינ רעבָא ,טעוועצלָאמשראפ ,ןעיל
 ,טכאדעג ךיז טָאה ,ךיוב ןכעלכיוה ןופ רָאנ ,עטָאּפאק רעד אב ןערָאּפ ךיז
 -טיכ א טימ ,רעטוראב-קראטש א .ןצלָאמשראפ ץלאמשיךיוב ןופ יװ ןוא
 -טָאטש א .סיורא ןגיוא עקידנכאלּפָא רעטנוא ןופ קילב םענעניטשרוב-ער
 -ןעוועג זיא ענַײז עדוװּוא יד ןוא .טָאטש ןיא עייד-לאב א ןוא שטנעמ
 םעליוסעב םעד ראפ ןוא ,ןבעל ףא ךיז ראפ) םעליוסעב ןראפ ןוא ךיז ראפ
 ,קידעבעל ןופ ןוא טיוט ןופ (ןטכיראפ וצ ןוא ןפיוק וצ ףא ףראד עמ סָאװ
 .ןסַײר וצ ךַײר ןופ ןוא םערָא ןופ

 ,ןסייהעג "ןאמסערָאװק, ןוא טניוװעג סערָאװקאה-סייב ןפא טָאה רע
 ,עכַײר ןוא ענעעזעגנָא אב רעסיוא ,םיא ןעמ טָאה סערּוװק אב רעבַא
 -עג ךוב-עטנָאק ןטױט םעד רע טָאה רעבָא ראפרעד .ןעזעג ןעוו-ןטלעז
 טסדנימ ןייק ,ןעוועג ןגייא םיא זיא ?דלעפ , ןפא עלעציּפ רעדעי ןוא ,טריפ
 ןא זא ,טַײצ-סעװָא-רעווייק ןעוו ,םורעד ןוא ,ןליוהראפ םיא ןופ עלעטרע
 :ןדנעוו םיא וצ ךיז טגעלפ ,עכָאלעמלאב רעמערָא ןא ,ןאמערָא

 טעב'כ ,רימ טגָאז ,ןעניפעג טינ ןטאט ןַײמ ןָאק'כ ,לשריה בער --
 ?רע טגיל ּוװ ,ךַײא

 טָאה'מ ןוא ,ןרעפטנע לשריה טגעלפ -- ,רע טגיל רעקיצרעפ א ןבעל --
 ןטאט םעד ןפלָאהעג דלאב עקאט טָאה רע ןוא ,ןענאטשראפ רעפטנע םעד
 .ןרָאװעג ןפלָאהעג ןיילא ךיוא זיא ןוא ,ןעניפעג וצ

 ,לשריה זיא סָאד
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 .עבאג-עשידאק-ערוועכ א-- עבאבשטישט לקיציא טראוועג ךיוא טָאה'ס
 יוװ ,טקידיײלאב רעּפרעק ןטימ יוזא טשינ .שינעעזראפ א עלעשטנעמ א
 ךעלרעה קיניײװ טימ ,סנּפמורשעגנַײא ןא גַײפ א יװ ,למענעּפ לציּפ ןטימ
 ןטימ ךיוא ןוא ,ךעלעטלעּפש יװ ,ךעלעגייא עלָאמש ייווצ טימ ןוא םעד ףא
 .לצעק ןריובעג טשרע ןא אב יװ ,לכעלעק ןיד

 רע טקיװק טַײקמורפ סיורג ןופ ןוא ,לקיציא ,םורפ קראטש זיא רע
 -גייק טגָאז ןוא טשינ רע טדער ןיילא .עקשוי יו ,טפול טּפוז ןוא טפָא ךיז
 טלאה ןוא טַײז א אב רע טייטש ,ןסעומש ערעדנא זא רָאנ ,טשינרָאג לָאמ
 א ,קענעד ןטיײרב קראטש א טימ לטיה א טגָארט רע .רעטנוא ןצעמע
 עלעטש רעקידעווָאקעב רעד בילוצ ןוא ,דימָאט עטָאּפאק עקידסעבאשיבלאה
 ,לטראג ןיא ןיוש ירפצנאג ןופ -- עסָאנראּפ ןוא

 ,עגנאל-קראטש טימ ,ןדיי-עטימעסיונ עכעלטע טראוועג ךיוא ןבָאה'ס
 עטרימשעג טשינ ,עטעװעילָאכעג ץרוק ןיא ,סעטָאּפאק ,ּפָארא דרע רעד זיב
 ןטיוט ליפ ןופ -- סמעליוג עבלאה ןוא עטרעווילגראפ ,עקידנגַײװש ,לוויטש
 ןדיירעבערג רָאּפ א ךיוא .עטיוט טימ ךיז ןערָאּפ ןופ ןוא ןעזנָא ךיז
 בורג רענעבָארגרעד-טשינ א ןופ דלעפ ןיא טפָא יז טעז עמ סָאװ ,ענעי
 דלעפ ןפא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןיוש םינייקז טאמיק ,ןקעטשסיורא ּפעק יד טימ
 ,ךָאנ סעצײלּפ עטנוזעג טימ רעבָא ,טרעטלעעג ןבָארג-םירָאװק םאב ןוא
 -ייוצ רעד ןוא ,לברא ןָא טעלישז א ןיא רענייא -- ענטעמאה ןוא עטיירב
 .ןפרָאװעגפורא לסקא יד ףא לבַײל עװָאטאוו קידרעטניוו א טימ רעט

 רעַירפ ןופ ןיוש ,סיוא טזַײוװס ,יוװ ,טגָאזעג יװ ,ןבָאה עלא יד טָא
 לביטש ןיא זיא רע זא ,טציא ןוא ,ןעשיומ ףא טראוועג ,ןעוועג טדערענּפָא
 ןיא ךוב-דלעפ ןטימ לשריה :עלא ןענאטשעג טיירג ןיוש יז ןענַײז ,ןַײרא
 ,ןעזרעד לעוװש רעד ףא ןעשיומ ןבָאה ייז זא ,עקירעביא עלא ןוא ,טנאה
 עלא :קידנעעזרעד םיא ,ןָאטעג טָאה לשריה סָאװ ,עבלעז סָאד ןָאטעג ןבָאה
 ,טָאה עמ יװ ,םעדכָאנ ןוא :טיירדעגסיוא ריט רעד וצ רעמענעּפ יד ןבָאה
 ןא אב ןוא בוטש ןיא רָאנ טונימ עקינייא ,ןעשיומ ןופ דעװָאק ןבילוצ
 גָאז א ,"ןדִיי ,טמוק , לשריה טָאה ,ןטלאהראפ ךיז סעומש ןטּפאכעגרעביא
 ןעשיומ טימ ןעמאזוצ ןוא טזָאלעג ריט רעד וצ ךיז ןבָאה עלא ןוא .ןָאטעג
 .סיורא "דלעפ , ןיא קירוצ

 -ייבנדניל עקיצנייא עכיוה יד ךיוא ןוא דלעפ עצנאג סָאד טָאה דלאב
 ןעמאזוצ ןדִיי לטניב א ,טצעזאב ןטסעניָארק ליפ יד טימ סָאװ ,ענעי ,רעמ
 רעוויל לשריה :ןעזעג ,ןענאּפש ןרעדנא ןבעל סנייא ןוא עקידנטלאה ךיז
 -עגּפָא טַײװ טשינ ,עקירעביא יד ייז רעטניה ןוא ,שָארעב ןעשיומ טימ
 .ןטָארט

 ,רעכיוס א יװ ,ןעזעגסיוא טציא טָאה ,קידנטלאה ךוב םעד ,לשריה
 -אב םיא טוט ןוא רעגאליעריוכס ןַײז ףא עניוק א טימ סיורא זיא סָאװ
 רעדעי .ןעלדנאהראפ םיא לי רע סָאװ ןוא ,טגָאמראפ רע סָאװ ,ןזַײװ
 -רע טסדנימ רעדעי ,טנאקאב ןעלשריה ךָאד זיא םעליוסעב ןפא עלעקניוו
 ,ועשָאכ רעמ זיא טרָא ןא ראפ סָאװ ּוװ ,טגיל'ס רעו ּוװ ,טסּוװאב עלעט
 ...ןגיל טלָאװעג טלָאוװס וװעשָאכ א ראפ סָאװ ּוװ ןוא

 םיא ןוא טריפעג טרָא וצ טרָא ןופ ןעשיומ טציא רע טָאה -- ,טָא ןוא,
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 ןױוש טרָאד ןוא ,ןעמונראפ ןיוש ,טעז רע יװ ,זיא ָאד ןוא -- ,ןזיוועג
 עסיורג רָאג ןבעל ןוא עטלייצעג ,רעטרע עקינייא רָאנ ןוא ,טפיוקראפ
 רע טלאה ןעמעוו-יבא ראפ טינ סָאװ ,ןבילבראפ ךָאנ םיא ןענַײז ,טַײל
 ,רע לָאז ןוא ,ןגירק ייז ןָאק ,טלעג סיורג ראפ עליפא ,רעדעי טינ ןוא ,ייז
 ,ךיז רע לָאז ןוא ,ךעַײש טינ ךָאד זיא ןדייר וצ םערָאװ ,ןעז ןיילא ,עשיומ
 ...יודיווועק-יפעל ןבַײלקסױא ךיז ,טלעפעג םיא סָאװ ןוא ּוװ

 ָאד עבאבשטישט לקיציא זיא--- ,יודיוועק יפעל עדאווא ,עדאווא --
 למענעּפ לציּפ ןטימ ,קענעד-לטיה ןטיירב ןטימ ןסקאוועגסיוא טַײז א ןופ
 ןעשיומ ךיוא יו ןוא קידנטלאהרעטנוא ןעלשריה ,לכעלעקילצעק ןטימ ןוא
 .קידנעקסאּפוצ

 יד ךיוא ןוא טגָאזעגכָאנ םיסָאמאש-םעליוג יד ךיוא ןבָאה -- ,ָאי ,ָאי --
 .ךעלבָארג ןפיוא רעייז ףא--- רעבערג-םירָאװק רָאּפ

 טָאה טרָא ןא םענייא ףא יװ ,ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה לסיב א רעטעּפש
 שּפיה א ףא ןוא ןטלאהראפ רעגנעל ןיוש לטניב-ןדִיי עקידרעַירפ סָאד ךיז
 .ןבילבראפ טרָאד ךיוא טַײצ לקיטש

 ןיא סעּפע ,קידנעייטש טרָא םענעי ףא ,טָאה ,ןעזעג ןעמ טָאה ,לשריה
 ןלָאז יז ,ןבעגעג ליופאב א רע טָאה רעבערג יד ןוא ,ןבירשעגנַײרא ךוב
 יד ןוא .ןכאמ ?ןעמונראפ , ףא ןעמיס א ןוא ןזַײרגּפָא דלאב טרָא סָאד
 ןוא טערָאּפעג טַײצ ךעלשּפיה ךיז ןוא ןָאטעג יוזא עקאט ןבָאה רעבערג
 .טעװערטסַײמעג םאצ עקילַײװרעד א סעּפע ךעלטערב עניד ןופ

 -ָאּפעג םאצ רעד אב ךיז ןבָאה רעבערג יד סייב ,טָאה לַײװרעד עשיומ
 ןופ סעווישכ בילוצ ןוא ,טכארטראפ ךיז ןוא טקוקעג דרע רעד ףא ,טער
 ןופ ןוא טזָאלעג ןיילא יוװ עקירעביא יד םיא ןבָאה ןעשיומ ראפ ָאש רעד
 .ןטלאהעגּפָא ךיז ןרעטש וצ

 לעלָאכ ןקינוז ןוא ןטנפעעצ קראטש םעניא טָאה טנעמָאמ םענעי ןיא
 ןוא ,ןָאטעג עקארק א םיוב ןכיוה א ןופ ָארק עגנוי א סעּפע ןגרָאמירפ ןופ
 א קירוצ ףא טַײקטכירעגמוא ןופ ןוא טַײקטכארטראפ ןופ ךיז טָאה עשיומ
 ,ןבעגעג סיוא יירד

 םעד טָאטשנָא ןוא ,ןענופעג טינ םיא ןוא טכוזעג םיוב םעד טָאה רע
 -ָאל א עיניל-ןאבנזַײא רעטַײװ רעד ףא ןעזרעד גנילצולּפ רע טָאה םיוב
 ןגנאל א טָאה רעכלעוו ,ןקידנזָאל ךיור ןסַײװ ןוא ןקידנעקכעּפ א ,וויטָאמָאק
 רעגנאל א טימ ,טּפעלשעג ךיז ךָאנ גוצ-טכארפ םענעדָאלאב-רעווש ןוא
 ןייא ןיא רעדער עצראווש טימ ןוא סענָאגאוו עטבראפעג-טיור סנייצלא ייר
 .עקידנעייטש טרָא ןייא ףא יוװ ןוא עקידנלַײא ךיז ,עקידנפיול סָאמ

 ןוא ןעמוקנָא ןגעוו עווָאשכאמ רענעגייא ןַײז טימ טציא טָאה גוצ רעד
 עקאט דלאב טָאה וויטָאמָאקָאל רעד ןוא ...טנָאמרעד םיא ,טמיטשעג ןייגראפ
 -עגיוצעצ-גנאל ןקידנדַײנש א טָאה רע :טקיטעטשאב יװ גנונָאמרעד יד טָא
 עשיומ .טזָאלעגסיױרא ףַײּפ ןקידנבעג-ןסיוו וצ עיצנאטס רעד וצ ןֹוא םענ
 יד וצ דלאב ךיז טָאה רע ןוא ,ןָאטעג רעטיצ א ףַײּפ ןטכירעגמוא ןופ טָאה
 סעציײלּפ ענַײז רעטניה עכַאלעמ-דרע רעד אב ייז טָאה רע סָאװ ,רעבערג
 ,קיטראפ ןיוש םאצ יד ,ןיוש :ןעזרעד -- ןוא טעווערעקעגסיוא ךיז ,טזָאלעג
 .טקידנעראפ טאהעג טעברא רעייז ןיוש ןבָאה רעבערג יד ןוא
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 ,רעִירפ סָאװ ,עבלעז יד טימ רעדיוו ,לטניב עצנאג סָאד ךיז טָאה טלמעד
 -שזאמ םעד לשריה וצ ןוא וצ-לעהיוא םוצ דלעפ ןכרוד קירוצ ,שָארעב|
 -נוזאב סעּפע טציא עלא ןבָאה ,קידנעייגקירוצ ןוא ,טזָאלעג לביטש סכעיג
 ,לשריה ,טפיוקעג סָאװ ,עשיומ :ןעזעגסיוא טגיילעגפוא ןוא ןדירפוצ רעד
 ,ןדירפוצ ןענַײז ערעדנא ןוא לשריה סָאװ ,ראפרעד לקיציא ,טפיוקראפ סָאװ
 עקשאמ ףא ןבָאה ייז לַײװ ,טגיילעגפוא רעבערג ןוא םיסָאמאש יד ךיוא ןוא
 .טקוקעגסיורא "ןצענאב ,, וצ טרָא סָאד ףא ןוא

 ןיא ןעלשריה וצ רעדיוװ ןענַײז עלא זא ..."טצענאב , עקאט טָאה עמ ןוא
 - -עלג רעקשטירעדינ ,רעשידָאמטלא רעד וצ דלאב לשריה זיא ,ןַײרא בוטש
 -שאמ ,ךעלקעשילעק טרָאד ןופ עצילָאּפ א ןופ ,ןעגנאגעגוצ עפאש רענרעז
 ךיוא ןוא) ןלאפ עניוזא ראפ קידנעטשאב טָאה רע סָאװ ,ןסַײבוצ ךיוא ,עק
 ,ןעמעלא ךיוא טָאה רע ,ןעמונעגסיורא ,ןטלאהעג (עניוזא ראפ רָאנ טשינ
 -נָא (ןעשיומ אב ןעוועג גָאט-סענָאט א טנַײה זיא'ס לַײװ) ןעשיומ רעסיוא
 ןופ ,קידנעקנירט עקשאמ עקראטש יד ,ןבָאה רעבערג יד ןדִיי יד .ןסָאגעג
 ןופ טניה יװ ,ןוא ,טכארקעג קיטפערק ,ןסודארג עכיוה יד ןופ ןוא עָאנאה
 ,ןעקנירט ןכָאנ ,ןבָאה םיסָאמאש יד ;טעקשרָאּפעג ,קידנעמוקסיורא רעסאוו
 -עקעגּפָא טַײז א ןיא ןגיוא יד ןוא ּפעק יד ןוא טּפאכעג ןסַײבראפ ךעלקיטש
 סאלב םיא זיא למענעּפ סָאד ןוא ,ןָאטעג ץרעקולש א טָאה לקיציא ;טעװער
 טָאה -- םיא ףא ןענעקרעד וצ טשינ ןוא טניווועג -- לשריה ןוא ;ןרָאװעג
 -יומ ,םיא ןבָאה עקירעביא עלא ךיוא ןוא ,טעוועשטניוועג ןוא ןעקנורטעג
 ,ןטלאהעגרעטנוא ןעוועשטניוו וצ ,ןעש

 עמ ,ןבילבעג רעטרע יד ףא ךָאנ עלַײװ א ןעמ זיא ןעקנירט ןכָאנ ןוא
 -עגפוא ,ןוא טסעומשעג ןכאז-םעליוסעב ןוא -טָאטש ןופ ,קידנעייטש ,טָאה
 -קעווא סעשיומ ראֿפ ,ףָאסעל ןוא .ןבעגעגרעביא ןסַײנ עצרוק ךיז ,ךעלטגייל
 סָאװ ,עלא יד וצ עשיומ ךיז טָאה ,עלא טימ ןענעגעזעג ךיז סייב ןוא ןייג
 ,טדנעוװעג ךיז ,ןעװעגַײב עקשאמ רעד אב ךיוא ןוא עַינק רעד אב ןענַײז
 :ןטעבראפ עדוס א ףא טכאנרעדפא טנַײה ףא ךיז וצ םאנסיוא ןָא עלא ןוא

 -ָאמאש יד וצ ךיוא ךיז רע טָאה -- ,עלא טמוק ,ןדִיי ,ןייג וצ טמוק --
 .טדנעוועג רעבערג ןוא םיס
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 סורג ןייק ,ווירב ןייק יזול רעדורב ןַײז ןופ טָאה עשיומ זא ,גנאל ןיוש
 .טאהעג טינ עַידעי םוש ןייק ןוא

 סָאד ןוא ןגַײװש עגנאל סָאד ןעוועג טינ סַײנ ןייק ןיוש זיא'ס ,סעמע
 ןעועג טניוװעג ןיוש זיא ,עשיומ ,רע :סיזול ךיז ןופ ןרעה-ןזָאל-טשינ
 רע -- ,ןטכארט ןלאפ עניוזא ןיא ךיז רע טגעלפ -- ,רעדָא ןוא ,וצרעד
 ץעגרע ץענערג רעד ףא סָאװ ,עלעטעטש ןיילק ןַײז ןיא טציא ךיז טניפעג
 וצ ?ףיוה , ןופ טרָאפ ,רעדיוװ סעזַײר-ךוז ענַײז ףא זיא רע רעדָא ,טקוראפ
 ּוװ ןוא רעמ ּוװ ,טרָאד לָאמא ,ָאד לָאמא ןוא ןבער וצ ןבער ןופ ,?ףיוה,
 "וועשיוי , סלא טַײצ ןַײז טרָאד טגנערבראפ ,רעקיניײװ

 -רָאפ עוװָאשכאמ רעד ןיא םיא ךיז רע טגעלפ ,םיא ןופ קידנטכארט
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 ןפערט םיא לָאמא ןעמענרעביא ןכעלרעדירב ןוא עָאנאה טימ ןוא ןלעטש
 אב עקאט לייטנטסרעמ רעבָא ,ןטייווצ א ןיא לָאמא ,ףיוה א סנבער ןייא ןיא
 .ןרָאפ טגעלפ ,ןיילא עשיומ ,רע ןיהּוװ ,ןבער םענעגייא ןַײז

 :רע טעז טָא
 ךעלסעג ,קיבױטש ןוא ךעלמערָא ,ךעלעטעטש עלא יװ ,עלעטעטש א

 ,טמירקעגסיוא בלאה ,ךעלזַײה עקידרע'רדיאביקירעדינ טימ ,ךעלסעג טשינ
 .ןעקנוזראפ בלאה

 רעבָא ראפרעד .קיטיוק ןוא טרעקעג טשינ -- עלעטעטש ןיא ,קינייװניא
 -סָאס טימ ,גרעב עקידנעייטש-רעבינגעקטנא ייווצ טימ ןסיורד ןופ סָאד זיא
 .ןעמונעגמורא ,ןסקאוואב דלאוו-ענ

 -אב ,טַײװ ןופ ףורעד טקוק עמ ןעוו ,עלעטעטש סָאד טכאמ דלאוו רעד
 ןופ סיורא ןוא ןַײרא טריפ סָאװ ,געוו רעד ךיוא ןוא .ןעלמערד קידנעטש
 םיא ףא ןעז וצ טשינ ןוא ןיילא סלייטנטסרעמ --- ,טלמערד ,עלעטעטש
 ,לָאמא ;רעקידנעלמערד א רופ א ףא רעױּפ א טימ ביוא רָאנ לָאמא ,םענייק
 ןוא עקידלמוט דוב א טימ עלָאגעלאב ןשידַיי א ןעמ טעז ,רענעטלעז ןוא
 -שידַיי ןוא קָאלג ןכעלביױט א טימ ,טקאּפעג ןעניושראּפ עטביוטשראפ
 יו ,געוו םענעי ףא ןעמ טעז ןטלעז רָאנ ;ןלַײא ַײבראפ ןרענָאג ןשיניושראּפ
 .ןרָאפכרוד לָאמא ןָאטעאפ ןשיצירּפ א ךיוא ,ןטעשזדנָאלבראפ א

 -טסוּפ ןיא ,(טציא ךָאװנטימ זיא'ס לַײװ) עשיומ טעז ,עלעטעטש סָאד
 ךָאנ דיראי א זיב גנאל ןוא ,ןעוועג טשינ דיראי ןייק גנאל ןיוש יװ :ךעל
 ,ןטראוו וצ

 ןוא ןזייל וצ ןעמעוו אב טינ ןבָאה ךעלטיילק ןוא עטיוט-בלאה ךעלסעג
 .ןגָאמראפ ייז סָאװ ,ןפיוקראפ וצ

 ןריט יד ראפ עריוכס-גנולעטשסיוא רעייז ןטלאה עכעלגעמראפ רעמ יד
 יד ןעגנעה עכעלגעמראפ רעקינייו יד אב ןוא ,טלעטשעגסיוא ךעלשיוק ןיא
 -ראפ ןוא טראדראפ ןדָאל ףא ןוא ןריט יד ףא גנולעטשסיוא ןופ םינָאמיס
 לצנערק א ,לגייב לטניב א ,לקירטש א ףא ךעלשיפ ענעצלאזעג :טנקירט
 .רעפעפ רעשיקרעט רענעּפמורשראפ

 -- ךעלגנַיי ,ךעלמערק יד ןיא -- ןדִיי .םענייק טציא ןעמ טעז ןסאג יד ףא
 -ומ יד טימ --- םייה רעד ןיא ךעלדיימ ןוא ,םירָאדאכ יד ןיא ירפצנאג ןופ
 וצ טַײקשיטאבעלאב ןיא ןוא בוטש ןיא ,ןעמאר ,ןכָאק םאב ןבילבעג סרעט
 .ןפלעה

 ןרעסערג א טימ זיא ןוא ,טָאטש ןטימניא טייטש סָאװ ,ףיוה סנבער םעד
 טימ ךעלרעסיוא רעזַײה עקירעביא יד ןופ ךיז טנכייצ ,טלגנירעגמורא ץאלּפ
 -עה קָאטש א םענייא טימ זיא רע סָאװ ,רָאנ רעסיוא ,סיוא טינ טשינרַאג
 טייטש זיולק א סָאװ ,ךיוא םעד רעסיוא ןוא ,רעזַײה עקירעביא יד ןופ רעכ
 .ףיוה ןיא טרָאד

 יד זיא ןעּפוט-סופ ןוא ןייג ליפ ןופ ןוא רעכעלמארג א -- ףיוה רעד
 -ווערע ןא ןיא דימָאט ,ףיוה םענעי ןיא .ןטָארטעגנַײא קראטש טרָאד דרע
 ןגָארט םיסָאמאש :ליפ טרָאד ךיז טלמוט ןוא טוט ,ועטמָאי רעדָא סעבאש
 -שיפ רעקידנעטשאב רעד ןוא ,זיולק ןיא זיוה ןופ קנעב-ןוא-שיט טלמעד
 ןוא ,טגיילעצ בורג א ןיא סָאװ ,רעַײּפ א רעביא טייטש "ףיוה, ןופ רעכָאק
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 םורא ךעלגנַיי-סאג ןוא טַײל-ףיוה ןוא ,שיפ ןאפ ןיא ןוא ,ןאפ א רעַײּפ ןפא
 .ךיז ןכָאק שיפ יד יװ ,ןקוק ,רעַײפ םורא ,םיא

 -שָאר ןייק ןוא וװעטמָאי ןייק זיא'ס לַײװ ,טסוּפ טציא זיא ףיוה רעד טָא
 .שעדיוכ

 -רעמ טציא ךיז ןעניפעג ייז .טינ ןעמ טעז םִיָאבאג ןוא םיסָאמאש ןייק
 ןריפ ערעיײז רעבַײװ יד סָאװ ,סעינאסכא-ןעמייה ערעייז ןיא לייטנטס
 ףא ,ערעייז ףא סָאװ ןוא ,םיכרָא ענערָאפעגנָא-דמערפ ראפ ייז ןטלאה ןוא
 -לטיג ,סענאכ-ערָאס :סעינאסכא יד עקאט ךיז ןפור ,ןעמענ עשרעבַײװ יד
 טעברא ןייק טציא ןבָאה םִיָאבאג ןוא םיסָאמאש יד יוויוזא ןוא .וואא סעייל
 .טעברא םייה רעד ןיא ךיז אב טציא ךיז ייז ןעניפעג ,ןבער םאב

 עינאסכא ןיא ךיז אב סעמאש רעדָא עבאג אזא ןעז טציא ןעמ ןָאק טּפָא
 -טכעלש א ןוא ןטלטאּפעצ א -- ,רעמיצ-םיכרָא ןטסוּפ א ןופ ןפיולסיורא
 ןענידאב ןסייב רעדָא שיט סנבער םאב טניוװעג ןענַײז ייז יװ ,ןטעיליּפשראּפ
 ץנעי -- ,זױה-רָאפנַײא סָאד ךרוד טפיול ןוא סיורא טפיול רע -- ,ןבער םעד
 זיא טרָאד ףיט סָאװ ןוא ,ןעייווצפא בוטש יד טלייט סָאװ ,זיוה-רָאפנַײא
 -ירטס-טכעלש ןוא ןכיוה א רעטנוא ןגָאװ-ןוא-דרעפ ראפ טרָא ןא ןאראפ
 זױה סָאד טפיול-- ןבלאווש ןוא זַײמרעדעלפ טימ לופ ,ךאד ןקידעכ
 ןעניפעג טציא ךיז ףראד סָאװ ,בַײװ ןַײז וצ קוק א טּפאכ ןוא ךרוד
 סָאד טשינ רעבָא טפערט ,ךיק ןיא ,בוטש טפלעה רעטייוצ רעד ןיא
 ןוא ,ןיטש טרָאד טנוה ןדמערפ ןקידנענעװנאגנַײרא-ךיז א רָאנ ,בַײװ
 :טַײרש

 סָאד ןּפאכסיוא טעװ רע ,טנוה םעד סיורא בַײרט ,ענאכיערָאס --
 .שיילפ

 :רעדָא
 -אכ םעד ,סיורא םיא בַײרט ,רעבעצ םאב זיא רעזאכ א ,ענאכיערָאס --

 !רעז
 ןוא ליטש ,טגָאזעג יו ,זיא ףיוה סנבער ןיא ,ןגרָאמירפ ןיא טעּפש זיא'ס

 ןופ רעטצנעפ א ןופ ךיז ןזַײװאב רָאנ טַײצ וצ טַײצ ןופ .טינ טמוק רענייק
 ,עשלדיימ-גנוי ,עקידנלַײװגנאל ךיז ירפצנאג ןופ ,רָאּפ א קָאטשרעבױא
 ןייק טימ ןוא ןָאט וצ ןבָאה טשינ ןופ ןוא ,ןטלאטשעג עשרעטכעטיסנבער
 .סיורא ןסיורד ןיא ייז ןקוק ,ענעגנאפעג-יײרפ יװ ,טקיטפעשאב טינ ךאז

 ןיוש טָאה ןעינימ-ןגרָאמירפ רעד ,ליטש טלמעד זיא זיולק ןיא ךיוא
 לגנאמ רעביא ,ןענַײז םינָאינימ רעמ ןוא ערעדנא ןייק ןוא ,טנװאדעגּפָא
 .ָאטינ -- ענערָאפעגנָא ַײס ,עגיה ַײס -- ןשטנעמ ןיא

 א ןיא זיולק ןיא ןיילא םענייא ןיזול ןַײז ןציז עשיומ טעז טלמעד טָא
 ,סעלאט ןיא רָאנ -- רעטעּפש ,ןליפט יד ןיא ןוא סעלאט ןיא רעִירּפ .לקניוו
 ...ןענרעל ןוא ןקוקנַײרא רעפייס א ןיא ןוא

 טיירד סעמאש רעקידנעקנַאלבמוא-קידעבארקש ,רעכעלדנילב-טלא ןא
 -ןּפמָאל טרעכייראפ א טשיװ רע רעדָא -- ןוא ,טַײז-װערַײמ ןיא םורא ךיז
 םעד טגנעהעצ רע רעדָא ,ןָאטעגנָא לקעטש א ףא עטאמש א טימ ,לזעלג
 ,ןענעקירט ךיז גָאט ןצנאג א ףא ןגרָאמירפ ןופ ךעטנאה ןסאנ

 :טלמעד ךיז טכאמ
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 םוצ טפראדאב טָאה סָאװ ,ןעמוקעגנָא געוו ןופ סָאװרָאנ ,דָיי רעדמערפ א
 ןַײרא רע זיא טציא ןוא טעװארּפעגּפָא ןיוש ירפ ךיז טָאה ןוא קיטיינ ןבער
 ןַײז אב ןיילא םענייא ,ןיזול טעזרעד ןוא טמוק ,ןענוװאדּפָא ףא זיולק ןיא
 רע זיא רעגיה ןייק זא ,טליפרעד רע ןוא ,םענענָאטעגנַײרא ןא רעפייס
 ,טינ ךעריוא ןייק ןוא ווערוקעמ ןייק סנבער םעד ךיוא ןוא ,יזול רעד ,טינ
 -עמ א סנבער ןראפ ןוא ,טַײצ ליפוצ רע טָאה ןגיה א ראפ קילדעװ לַײװ
 .סיוא ךעלדמערפ וצ סעּפע רע טעז קילדעװ ווערוק

 לַײװ ,זיא'ס רעװ ,ןסיוו ליוו ןוא ,דָיי רעד ,ךיז טריסערעטניראפ רע ןוא
 ןייק טינ טימ ןוא ,יזול רעד ,רע זיא ,רע טעז ,רעשילרעטסיוא ןא סעּפע
 ןא וצ רעדָא ,סעמאש םוצ ךיז טדנעוו רע ןוא .םענָאּפ-סארדאה ךעלנייוועג
 טניפעג טלמעד לָאמא זיולק ןיא ,סעמאש ןרעסיוא ,רעװ ,ןעמעוו ןרעדנא
 :קידנזַײװנָא לקניוו ןיא ןיזול ףא ןגיוא יד טימ ,גערפ א טוט ןוא ,ךיז

 ?דִיי רעד ,רע זיא רעװ ,ךַײא טעב'כ ,רימ טגָאז --
 -ראפ ,טגערפעג טרעוו'ס רעוו ,רערעדנא רעד רעדָא ,סעמאש רעד ןוא

 א קילב א ןטגערפעג ןופ טמוקאב דַיי רעד ןוא ,ןדַיי ןפא ךיז טשעדיכ
 -ּפָא;קירוצ א רעפטנע ןא ךיוא קילב ןטימ ןעמאזוצ ןוא ,ןטרעדנּוװראפ
 :ןקידנגערפ

 .רעבשאמ יזול ...יזול ךָאד זיא'ס ?עקאט ?טינ טסייוו רע --
 -טמעשראפ יװ ,ןסיוו-טשינ ןַײז דַיי רעד דלאב טרעדנּוװאב -- ?יוזא --

 יװ ןגיוא יד טימ ןטַײװנופ טונימ רַאּפ א טבַײלב רע ןוא -- ,יוזא -- ,ךעל
 .ןדנובעגוצ ןיזול וצ

 א רעירפ טָאה סָאװ ,רענעי ךיוא ןיוש טסייוו ,"יזול , דלאביוו ,לַײװ
 -עגרעסיוא ןוא .דעװָאק סיורג סָאװ ,רעד זיא סָאד זא ,טסּוװעג טינ טונימ
 ןטראוו םיא ףא ףיוה סנבער רעדעי ןיא טַײקכעלטנַײרפטסאג ךעלנַײװ
 עטסקידעװָאקעב סָאד םיא זיא ?ןשיט , עטסערג יד אב סָאװ ,רעד זיא סָאד
 "ףיוה , רעדעי סָאװ ,רעד ךיוא זיא סָאד ןוא ,טרעכיזעג טרָא עטסנעש ןוא
 םענייא אזא טעוװעשטניוועג ךיז ןוא ןטלאהעג ערע ןא ראפ ךיז ראפ טלָאװ
 "רערָאפ , ןקידנעטש א ראפ ןוא ןעמוקאבוצנַײרא ווערוקעמ א ראפ ךיז וצ
 .ןברעוורעד וצ ךיז וצ

 -ול ןגעוו עשיומ ךיוא טכארט יוזא ןוא ,טלמעד דיי רעד טכארט יוזא
 ךיז טלעטש ןוא רע טריצלָאטש ךיז-ןעמענרעביא םענעטלאהאב טימ ןוא ,ןיז
 ,םעד ךָאנ ,טַײצ עטצעל יד ךיוא רע טָאה יוזא ןוא .קידנעטשאב רָאפ םִיא
 -עג טינ סורג ןייק ןוא ווירב ןייק גנאל ,טגָאזעג יװ ,םיא ןופ טָאה רע יװ
 .טקיוראב ךיוא ךיז ַײברעד ןוא ,טכארטעג ,טאה

 ךעַילָאש ןשילָאגעלאב א טימ גָאט א םענייא ןיא רע טָאה גנילצולּפ רָאנ
 ,ןקידנשארעביא-ךעלנייוועגמוא ןא ,ןעמוקאב טקישעגוצ ווירב א ןיזול ןופ
 -עהאזיב ענַײז עלא ןוא טרעדורעגפוא קראטש םיא טָאה ווירב רעד ןוא
 ,טרעטשעצ ןיזול ןגעוו ןעגנולעטשרָאפ עקיר

 ;!ןבירשעג טָאה יזול

 .שיערבעה ןשינָאדמאל-שידיסכ ןקידעצילעמ א ןיא ןבירשעג זיא ווירב רעד ?

 רעכעלטרצוו טאמיק א ןיא ָאד םיא רימ ןביג ןגצעוו טַײקכעלדנעטשראפ בילוצ

 .שידִיי ןיא גנוצעזרעביא
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 ...רָאי ...עשראּפ רעד וצ ...גָאט רעד ...ךערָאבסיימעשאה זיא טביולעג,
 .ןאמוא טָאטש יד ,ָאד ,טארּפ םעניילק םוצ

 .ןטכיול לָאז טכיל ןַײז ,ןעשיומ ןטבילעגבַײל ןַײמ ,רעדורב ןַײמ ןרע וצ
 ןוא סַײנ יד ןבעג ןסיוו וצ ריד ךיא םוק ,ןדירפ ןַײד ןשרָאפ ןכָאנ

 ןופ טדיישעג ךיז בָאה ךיא טניז ,ןפָארטעג ךימ ןבָאה סָאװ ,ןטַײקיטכיװ
 .םישָאדאכ טימ רָאי א ןיוש ריד

 -עג ןָאטענּפָא זיא'ס ,ראה רעד ןלאפעג זיא'ס טניז ,ראצ ןַײמ טסייוו וד
 ןבער ןַײמ ןופ טוט ןטימ שעדיוקנרָא רעד ןעמונעגוצ ןוא ןיורק יד ןרָאװ
 יד -- קינדעלעװ ןופ ןבער ןקילײה רעזדנוא ןעמ טניימ סָאד ,ךירדאמ ןוא
 טנגוי ןַײמ ןיא ךָאנ סָאװ -- ,ןַײז טשטנעבעג לָאז קידאצ םענופ גנונָאמרעד
 טינ ףא דנוב-עביל א טימ םיא וצ ןדנובעגוצ ןוא טפעהאב ךיז ךיא בָאה
 ןיא ,טנאה ןַײז ןיא עמָאשענ ןַײמ טרעפטנעעגרעביא בָאה'כ .ןסילרוצרעביא
 ןעוועג רעכיז ןיב ןוא ,טלעוו רעד ןופ טנורג םעד ,קידאצ םענופ טנעה יד
 טַײצ עצנאג יד ןטלאהעג ךימ טָאה רע :ןטרעפטנעעגרעביא ןיא ןוא םיא ןיא
 ןַײז אב יוזא .טָאג ןקידעבעל ןופ ןגעוו יד ,ןגעוו ענַײז ןיא טריפעג ךימ ןוא
 ,טלעוו עקירעדינ רעזדנוא טזָאלראפ טָאה רע זא ,רעבָא טיוט ןַײז ךָאנ .ןבעל
 -דימ רעד ןיא ןקידנעשזדנָאלב א יװ ,טסגנא ףא טזָאלראפ ךימ רע טָאה
 ןופ טלגָאװעגמוא בָאה'כ ...ץלא ןריולראפ ןוא ןריולראפ םיא בָאה'כ .רעב
 רענייק ןוא ,ןטייווצ ןופ זיוה םוצ זיוה סקידאצ ןייא ןופ ,טָאטש וצ טָאטש
 ןכלעוו ףא ,לּפאטש םענעי ןופ רעכעה טסַײג ןַײמ ףורא טינ טבייה ייז ןופ
 ןטימ ןוא ךעיוק םענעגייא טימ ןעגנאגעגפוא ןוא טגנאלרעדפורא בָאה'כ
 בָאה ךיא ןכלעוו ןופ ןוא ,טבעלעג טָאה רע סאשעב ,ןבער םענופ ךעיוק
 .טיוט ןַײז ךָאנ טרעדינעגּפָארא רעקירעדינ ןעלּפאטש ןעצ

 טשינ ןיוש לעוו'כ ,טניימעג ,ןעוװעג שעאיעמ טאהעג ןיוש ךיז בָאה'כ
 ןופ ןוא ,עליפט ןיא געט עצנאג טכארבראפ בָאה'כ ,ךוז ךיא סָאװ ,ןעניפעג
 -טנעעגּפָארא רימ טָאה עמ ןוא טמעראברעד רימ רעביא ךיז ןעמ טָאה למיה
 ,טרעפ

 וצ טַײקראבקנאד ןוא ביול לופ ץראה ןוא ליומ ןַײמ זיא טציא טָא ןוא
 ןעקנירט סָאװ ,יד וצ טנאה א טגנאלרעד סָאװ ,ןקידמעראברעד םעד טָאג
 טניימ סָאד ,ּפמוז ןפיט ןיא ןעקניזּפָארא טזָאלעג טינ ךימ טָאה סָאװ ,ךיז
 .סעלפיש ןוא טַײקמערָא רעקיטסַײג ןיא ןעמ

 סוכז רעד טארפיבוא ,ןרעטלע ערעזדנוא ןופ סוכז רעד זיא סיוועג ןוא
 רעד ךימ טָאה ,ןונ ןוא .ןענאטשעגַײב רימ ,רעטָאפ ןקיליײה רעזדנוא ןופ
 ּוװ ,טרָא םעד ןיא ,רעהא טכארבעג ןוא טריפעג ךימ ,טקילגאב רעטשרעבייא
 עטסעפ-קיטסַײג יד טימ ,ןטסעפ א ןיא ,דנוב םעַײנ א ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא
 -- װָאטמעשלאב ןופ לקינייא סָאד ,ןעמכאנ בער ןבער ןקיליײה םעד ןופ
 -סארב רעד, ןפורעגנָא טרעוו סָאװ -- !ןַײז טשטנעבעג לָאז גנונָאמרעד ןַײז
 .טבעלעגפוא טָאה בַײל ןַײמ ןוא ,?רעוועל

 ,ןאמוא טָאטש רעד ןיא ,ָאד טַײצ קיטש א ןיוש טציא ךיא ץיז ,ןונ ןוא
 עלא ךוזאב'כ .ןבָארגאב זיא קידאצ רעטנָאמרעד ןביוא רעד ּוװ ,טרָא סָאד
 ןוא טנעקאב ךיז בָאה ,שערדעמסעב ןַײז ןיא ןוואד'כ ,רעווייק ןַײז גָאט
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 ןיא טנרעלעג בָאה ,ןעמָאנ ןַײז ןביל סָאװ ,יד טימ זַײרק ןגנע ןיא ןעמוקעג
 ןוא ןשינעפיט ערעייז ןיא טרעדינעגּפָארא בָאה'כ ,םירָאפס עקילייה ענַײז
 ...לרעּפ ליפ טכארבעגפוא

 בָאה ךיא ןכלעוו ,געוו רעד זא ,סייוו'כ ,רעדורב רערעַײט ,שטָאכ ןוא
 -רעטש ןוא ןעגנולכיורטש ליפ ןוא ,ןטָארטעגסױא טינ זיא ,ןבילקעגסיוא
 יזייב ןוא טנַײפ ליפ ,רעקירעד ןוא ,םיא ףא ןעייג סָאװ ,יד ראפ רענייטש
 -רעד ןביוא םעד ןופ עריוט ןוא עטיש ,ןעמָאנ םעד םורא דייר עקיליוו
 םעד טיג סָאװ ,ןטשרעבייא ןופ ךעיוק ןטימ רעבָא ,ןענעמכאר בער ןטנָאמ
 סרעדייראביזייב ןוא סרעסאה עלא ןגעק ןלעטש ךיז ךיא לעװ ,ךעיוק ןדימ
 טימ עטרימשעגנָא ,ןלַײפ ערעייז ןוא סענַײט ערעייז עלא ןכאמ לעװ ןוא
 ןעמוק ,םעשאהעצרימיא ,לעוו'כ זא ,ןעז טסעװ וד יװ יוזא ,טשינ וצ ,טפיג
 ןעיניא םעד ןגעוו ןדייר ןרימ ןוא ןעז ךיז ןרימ .זיוה ןיא ריד וצ ןכיגניא
 .ץרוק ןוא גנאל

 וצ ןָאט וצ ליפ זיא'ס סעמכאמ ,ןַײז רעצאקעמ ךיא לעװ טימרעד ןוא
 ךיוא ,ריד וצ ןדירפ ליפ ןגָאז םוק ךיא ןוא .ץרוק זיא ןאמז רעד ןוא ,טָאג
 -זיוה ןַײד ןופ עלא ךיוא ןוא ,ןבעל לָאז ,עלעטיג סארָאמ ,בַײװ ןַײד ןסירג
 ןצראה םוצ ןוא רעַײט רימ ןענַײז סָאװ ,עניילק יד יװ ,עסיורג יד ,דניזעג
 .טנעָאנ

 ראה רעזדנוא ןופ ןוז רעד ,יזול רעדורב ןַײד ןופ דייר יד ןענַײז סָאד
 ןייטש זדנוא לָאז רע ןוא ,ןדיינאג ןיא ןַײז לָאז גנוּור ןַײז ,לעיױי רעטָאפ םעד
 .ןעמוק טעוװ ךעִישָאמ זא ,געט יד ןופ ףָאס םוצ טנאה רעטכער רעזדנוא וצ
 .?ןײמָא
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 ווירב םעד טָא טָאה עשיומ ןעוו ,גָאט םענעי ךָאנ סָאװ ,טכאנ רעד ןיא
 :טמעלָאכעג םיא ךיז טָאה ,ןעמוקאב

 .לאז ןיא ךיז אב לגיּפש-טנאוו ןגנאל ןראפ ,לגיּפש א ראפ טייטש רע
 ...ךיז ףא טקוק רע ,ָאטשינ זיא רענייק

 עדייז א ,גנוי יוזא טינ רָאג ,ךיז טכאד ,ןיוש -- ,רע טגָאז -- ,עז --
 ענייק ךָאנ ,לאלכיב ןוא ,םענָאּפ ןפא טינ שטיינק ןייא ןייק ןוא ,ןיוש ךָאד
 סָאד ,ךעלבלעג-דלָאג -- דרָאב ןוא ּפָאק ןופ רָאה יד ...רעטלע ןופ םינָאמיס
 יד אב ךעלעשטיינק עניילק יד ןוא ,ךעלטגיילעגפוא ,שירפ -- םענָאּפ
 טכיל ןוא ןַײש רעד אב ןערומשז וצ ייז עוועט ןַײז ןופ זיא סָאד -- ןגיוא
 ,טאלג ,לופ רעּפרעק רעד .סנגינעגראפ עטסקינייװעניא עטפָא אב ךיוא ןוא
 .טקאּפעג ףַײטש יו ,םיא ףא ןגיל רעדיילק יד ןוא

 דלאב רעבָא ,ךיז ןופ עָאנאה (ןָאט םיא געמ'ס לפיוו ףא) םיא טוט'ס
 ןָאט וצ ליפוצ ןוא ךיז ןעמענרעביא ראפ עריומ סעמכאמ) ןיוש רע ליוו
 .ןעװערעקּפָא לגיּפש ןופ (טַײקכעלרעּפרעק טימ יװ ,ןכאז עניוזא טימ ןבָאה

 ?סָאד-יא סָאװ -- ,רע טגָאז -- ,עז :רע טעזרעד גנילצולּפ רָאנ
 ןוא ,קידנּוװ ,טיור ,טלּפמעטשעגסיוא סָא ןא יװ ,ןרעטש ןַײז ףא סעּפע

 .טירבעגסיוא יו
 סָאװ, ןוא ,ךיז טקערשרעד רע .ןרעטש ןפא (ת) ףָאט א :וצ ךיז טקוק רע
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 ןָאק ףָאט סָאװ ,ךיז טנָאמרעד רע ןוא .ךיז רע טכארט -- "??ןַײז סָאד לָאז
 ןוא ,(ןבראטש טסעװ) "תומת, רעדָא ,(ןבעל טסעװ) ?היחת, :ןטַײטאב
 רע ןוא ,ןרעטש ןרעביא שיװ א ךיז טוט ןוא טנאה רעד טימ טּפאכ רע
 :רענעקָארשרעד א ףוא דלאב ךיז טּפאכ ןוא ,טנאה ןַײז ראפ ךיז טקערשרעד
 ןוא ,ןפָאלשנא רעדיו טרעװ רע ןוא ,גנאל טשינ טרעיודעג'ס רעבָא ...אה
 :רעדיוװ םיא ךיז טמעלָאכ'ס

 עטנעָאנ עלא .ןשטנעמ ליפ בוטש ןיא ,זיוה ןיא םיא אב עכמיס א'ס
 .לופ ןרעמיצ יד .טנעָאנ ןצראה םוצ םיא ןוא עטגיילעגפוא -- ענעגייא ןוא
 ןּפמָאל ןוא טכיל ןופ זיא סָאװ ,רעמיצסע ןיא ךיז טניפעג ,עשיומ ,רע שטָאכ
 ,ךיז טוט ןרעמיצ עלא ןיא סָאװ ,טעז רע זא ,םיא טכאד ,ךָאד ,ןטכיולאב
 ןַײז טלײטעגּפָא טינ טנאוו ןייק טימ ןרעדנא ןופ סנייא ןטלָאװ ייז ךַײלג

 -אק יד .לטראג ןיא ןוא עטָאּפאק רענעדַײז-ץראווש רעד ןיא זיא רע
 רעד רעביא ּפָא עלעסיב א םיא טייטש טסורב טַײז רעקניל ןַײז אב עטָאּפ
 ,סיורא יז רע טמענ עלַײװ עלא סָאװ ןוא ,טרָאד טָאה רע סָאװ ,עליישטאפ
 ןיהא רעדיוו דלאב יז טרעק ןוא ןרעטש ןופ סייווש םעד ריא טימ טשיװ
 לַײװ ,עטָאּפאק יד ,עליישטאפ רעד ךרוד ,ךיוא עשיומ טליפ ךָאד .קירוצ
 ,םיא טסקאוו דיירפ ןופ ,רע טליפ ,טסורב יד

 ןוא ןקוק ,רע טעז ,עטנאקאב ןוא םיוויורק ,ךעלקינייא ןוא רעדניק
 יד ןָאק ,ןלאפ עניוזא ןיא דימָאט יוװ ,ןיילא רע ןוא ,םיא טימ ךיז ןעיירפ
 ךרוד יוװ ,טקוק ןוא ייז טערומשז ,ןפָא ןטלאה טינ ןגינעגראפ ןופ ןגיוא
 .עקידנעלכיימש ךעלעטלעּפש

 -עכמיס ןַײז ףא עשיומ טליפ לדנקלָאװ ןייא רָאנ .ליווו ןוא טוג ץלא
 ,בוטש ןיא ךיז אב ןדמערפ א םענייא טַײצ עצנאג יד רע טליפ סעּפע :לטיה
 ןייק טשינ גיוא ןטימ טוט רע ּוװ ןוא ,םיא טכאד ,דַיי ןייק טינ סעּפע ןוא
 רעד ,עז -- זיא סָאד ןוא .טרָאד םיא טניפעג ןוא םיא רע טעז יוזא ,קילב
 םעד טפיוקעג קירוצ גנאלנרָאי טימ טָאה רע ןעמעוו אב ,רעד ,ץערָאּפ
 ,ץערָאּפ רעד ,רענעי ןעוו ,דָאר-זיוה סָאד ןוא לבעמ סָאד ,בוטש יד ,ףיוה
 ייומ אב ,םיא אב ןוא ,ןצעזנָא אב ןטלאהעג טָאה ןוא ןרָאװעג דעריוי זיא
 טקילגעג קראטש םיא טָאה'ס ,ןעוועג רָאי טוג א טלמעד דָארג זיא ,ןעש
 ..ןעגנאגעג טוג ךעלנייוועגרעסיוא טלמעד םיא ןענַײז ןטפעשעג יד ןוא

 רָאג רע טמוק יװ רעבָא ,ץערָאּפ רעד ,ָאי :עשיומ ,ךיז טשעדיכ רע ןוא
 ?ןדאלעגנַײא -- רע ןוא ,ןפורעג םיא טָאה רעװ ,םיא ףראד רעװ ,רעהא

 -עגמורא ןשטנעמ לדער א ןופ עשיומ טרעװ טַײצ רעבלעז רעד ןיא
 ןוא ןעוועשטניוו סָאד ןָא טמענ רע ןוא ,םיא טעוועשטניוו עמ ןוא ,טלגניר
 ןיא ,ןדמערפ םעניא עלַײװ א ףֹא ךיז טסעגראפ רע ןוא ,קירוצ טעוועשטניוו
 .םענעגנָא טשינ םיא זיא סָאװ ,םענעי

 רעקירעד ןוא ,בוטש ןיא טכיל סָאד זא ,עשיומ טקרעמאב לָאמאטימ ןוא
 ןא .רעלעקנוט טרעװ ןוא ךיז טשעל ,סעצײלּפ ענַײז רעטניה סָאװ ,סָאד
 עכמיס יד יװ ןוא ,ןגַײװשליטש א :רע טקרעמאב ,סיוא ךיז טיירד רע
 ןעיירד עלא .ןרָאװעג טלעטשענּפָא ןוא ןסירעגרעביא סעּפע ןטימניא טלָאװ
 עמ ,ןעמ טייגראפ זַײװכעלטניב ןוא זַײװכעלדער ןוא ,ּפָא ּפעק יד םיא ןופ
 .עלא סנטָאש יוװ ןעמ טרעו טַײקלקנוט ןיא ןוא טסאלבראפ
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 ךַײלג ,ריט-בוטש רעד וצ ּפָאק םעד סיוא רע טעווערעק לָאמאטימ ןוא
 רעד ףא ןשטנעמ א טעזרעד רע ןוא ,ןיהא ןָאטעג ףור א םיא טלָאװ רעצעמע
 ךיז טקוק רע זא רעבָא ,טינ םיא רע טנעקרעד רעירפ סָאװ ,ןייטש לעוװש
 -געוו א ןיא זיא רע .עטאט ןַײז ךָאד זיא'ס ,ָאי :רע טעזרעד ,ןַײא םיא ןיא
 ליוו ,עשיומ ,רע זא ןוא ,ןָאטעגנָא ,ןכעלטביוטשראפ א לסיב א ןיא ,לטנאמ
 בוטש ןיא לעװש ןופ םיא ןוא ?םעלָאש, ןבעגּפָא םיא ןוא ןייגוצ םיא וצ
 רעטנוא סעלאט א-- ןוא טעיליּפשעצ לטנאמ ןַײז :רע טעזרעד ,ןטעבנַײרא
 ,לטנאמ ןַײז

 רעצעמע ךַײלג ,ןקור ןיא טלעק א יװ סעּפע עשיומ טליפרעד ָאד ןוא
 ןוא .טנפעעגפוא סיורא ןסיורד ןליק א ןיא רעטצנעפ ןטכירעגמוא ןא טלַאװ
 סע טָאה רעװ ןוא טזָאלב'ס ןענאוונופ ,ןעז וצ סיוא ךיז טעווערעק רע זא
 -עגסיוא ןצנאגניא עציײלּפ ןַײז רעטניה ןופ טכיל סָאד ןיוש זיא ,טנפעעג
 -וצנָא טינ ,רעטצניפ רעד ןיא עלא רעדָא ,ָאטשינ ןיוש זיא רענייק ,ןשָאל
 ...ןעז

 סָאד רָאנ זא ,רע טעז ,רעטָאפ םוצ םוא רעדיוו טלמעד ךיז טיירד רע זא
 רעטָאפ רעד ןוא ,ןטכיולאב זיא ,לעווש רעד ףא טייטש רעטָאפ רעד ּוװ ,טרָא
 געמ רע ןוא ,ןעמוקעג רעהא טַײװ רעקראטש א ןופ יװ ןוא סאלב זיא
 -ָאפ ןפא ןרערט ענעריורפראפ יװ סעּפע ךיוא טעז רע זא ,עשיומ ,ןרעווש
 .םענָאּפ סרעט

 .גערפ א עשיומ טוט -- ?עטאט ,זיא סָאװ --
 .עטאט רעד םיא טרעפטנע -- ,רימ טימ םוק --
 ?ןיהּוװ --
 .ּפָארא ףיוה ןיא --
 ?סָאװ ךָאנ --
 .זיוה ןַײד ןופ ןרָאה א טנערב'ס ןוא ןדנוצעגנָא ךיז טָאה'ס --
 .טינרָאג ךָאד טעז'מ .רעטצניפ ךָאד'ס ?ּוװ --
 ,ןעז וטסעוװ ,םוק --
 עשיומ ןוא ,רעירפראפ טייג ןוא סיוא ךיז טעווערעק רעטָאפ רעד ןוא

 .םיא רעטניה
 -ָאפ רעד םיא טזַײװ ,ףיוה ןיא ּפָארא ּפערטיקענאג יד ןופ ןעמוק יז זא

 ,ןקוקוצפורא עווניר רעד וצ ךיוה ,ךאד ןרעטנוא ,בוטש לקניוו א ףא רעט
 ןוא ,עווניר רעד ףא לרעַײּפ טיור א סעּפע טעזרעד עשיומ :קיטכיר -- ןוא
 ,ךיז טרעדנּוװ עשיומ ןוא ,ךיז טלקאוו ןוא טלמעלפ ,ןיילק זיא לרעַײפ סָאד
 .טינ ףליה וצ םענייק טפור ןוא טינ ךיז טקערש רע סָאװ

 .ןקור ןיא םיא טקוק ףיוה ןופ רעצעמע זא ,םיא ךיז טכאד לָאמאטימ ןוא
 -- ןוא ,ףיוה ןטימניא ןשטנעמ א טעזרעד ןוא סיוא יירד א ךיז טוט רע
 ,רעטַײװ ךיז טרעדנּוװ עשיומ ןוא .ץערָאּפ רעד ,ךיז טכאד ,רעדיוו ,עז
 רָאג רָאנ ,רע טינ זיא'ס ,ןיינ :רע טעז ,ןַײא רעמ ךיז טקוק רע זא 7

 ...יזו
 -קעוו א ,עכיוה א .ןיזול ןבעל טכיל א סיוא סעּפע טסקאוו לָאמאטימ ןוא

 טכיירגרעד טסורב סיזול זיב סָאװ ,סיירג יד סקּוװ-ןשטנעמ א יװ ,ענעס
 ןוא ךאד ןרעטנוא ןופ ,סיוא טזַײװ ,זיא ,עשיומ טעז ,לרעַײפ סָאד ןוא .יז
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 טנעענרעד טכיל סיזול וצ ןוא ןעמוקעגרעטנורא עווניר רעד רעטנוא -ןופ
 ןפא טכיל רעד ןופ ,טכיל רעד ףא דרע רעד ןופ ףורא טרעטעלק -- ךיז
 ,ןדנוצעגנָא זיא טכיל יד -- ןוא ,טיונק

 -לוש א יװ סעּפע ,ןיזול ןבעל שטנעמ א רענייא ךָאנ ךיז טזַײװאב דלאב
 ןאפירעַײפ א רע טָאה ךיז ןבעל ןוא ,לטראג א טימ ןוא ןָאטעגנָא סעמאש
 לָאמעלא טמענ סעמאש רעד ןוא ,סקאוו ךיז טכָאק ןאפ ןיא ןוא ,ןייטש
 יזול ןוא ,ןַײרא טיונק א םיא ןיא טיג ,םיא טענק ,םיא טליק ,סיורא סקאוו
 ...ןָא םיא טדניצ

 ןבעל ךיז ןרעמ טכיל ןוא ,סעמאש םאב לענש טייג טעברא יד ןוא
 עכַײלג ייווצ ןיא --- לופ ייז ןופ ףיוה רעצנאג רעד ןיוש ןיא טָא ןוא ,ןיזול
 .ןטימרעדניא יזול ןוא ,טלעטשעגסיוא סערוש

 למיה ןלעקנוט ןופ ּפָאק סיזול רעביא טלמעד ךיז טזַײװאב ענָאװעל א ןוא
 ּפָאק םעד טסַײראפ ,טכיל סערוש ייווצ יד ןשיװצ טייטש יזול ןוא .ףורא
 ןוא זדלאה ,טלעטשעגפוא םיא זיא דרָאב יד ,ענָאװעל וצ ןוא למיה םוצ
 .ןסָאלשעג בלאה ,ןפָא בלאה ,טצנאלגראפ ןגיוא יד ןוא ,טעקאנעגּפָא לגרָאג

 -נאג יד זיא סָאװ ,רעטָאפ ןַײז ןופ ןעּפילכ א עשיומ טרעהרעד ָאד ןוא
 .ןעזעגוצ םיא טימ ןעמאזוצ סעלא סָאד ןוא םיא ןבעל ןענאטשעג טַײצ עצ
 ןפעשיק ןַײז ןופ ןוא ןיזול ןופ ןגיוא יד טָאה ,טנייוועג טָאה רעֶטָאפ רעד
 ,רענַײז רעּפרעק רעצנאג רעד ןוא .טעװערעקעגּפָא ענָאװעל רעד ןגעקטנא
 :םיא אב טגערפ עשיומ ןוא .רעטיצ ןוא ךָארב ןיא יווװ

 ?עטאט ,וטסנייוו סָאװ --
 ;ןייוװעג ןופ םיא טרעפטנע רעטָאפ רעד ןוא
 -נופ םוק ,סעשוב-סעּפראכ עניוזא ןָא זדנוא טוט יזול ?טינ טסעז --

 .ןענאד
 .עשיומ טגערפ -- ?ןיהּוװ --
 .רעטָאפ רעד טרעפטנע -- ,רימ טימ --
 עכעלטע ךָאנ ןוא ,םיא ךָאנ עשיומ ןוא ,ןייג ךיז טזָאל רעטָאפ רעד ןוא

 .עשיומ ,ףוא ךיז רע טּפאכ ,ןײגּפָא רָאנ טירט

+ :: : 

 טכארט א ןּפאכפוא ןכָאנ ףעקייט ךיז רע טָאה -- ?יזול ...ערָאװס א --
 .ןָאטעג

 ,ןבירטראפ קנאדעג םעד רע טָאה -- ,ןיינ --
 -מוא קנאדעג ןקידרעַירפ םוצ לָאמאכָאנ ךיז רע טָאה -- ,ערָאװס א --

 רעד זיא םעד בילוצ זא ,רענַײז געוו רעד זיא םורק יוזא זא -- ,טרעקעג
 ןוא עשוב ןופ ןוא טעװערעקענּפָא ּפָאק םעד םיא ןופ ,ןעמוקעגּפָארא עטאט
 .טנייוועג קעטייוו

 טינ ןטכארט וצ גנוטכיר רעד ןיא ןופ רעטַײװ ךיז רע טָאה -- ,ןיינ --
 .טזָאלעג

 םעניא טנָאמרעד ךיז טָאה רע ןעוו ,קנאדעג םאב ןגיּפשעגסיוא טָאה רע
 ןטימ ,טכיל יד טימ ףיוה ןיא ןענאטשעג זיא רע יװ ,ןיזול ןיא ןוא ץערָאּפ
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 ,ךיז ןופ ץלא סָאד טָאה רע ןוא -- ,ענָאװעל רעד ןגעקטנא ןוא סעמאש
 .טגָאיראפ טַײקטסוּפ-םעלָאכ יװ ןוא טַײקידריװמוא ןא יװ

 זיא ,םעלָאכ ןיא יירדעג ןצנאג םענופ ,םעלא םעד טָא ןופ ביוא ןוא
 ןוא ךיז ףא ץלא סָאד רע טָאה ,ןבילבעג ןצראה ןפא סרעווש ָאי סעּפע םיא
 זיא -- ,טגָאזעג ךיז רע טָאה -- ,רעטָאפ רעד ןוא ,ןעמונעג ןבשזעכ ןַײז ףא
 רע שטָאכ ןוא ..ןפורעג םיא "רימ טימ םוק, ןוא ,ןעמוקעג םיא וצ ךָאד
 ,טכארטעג טשינ טאמיק רעהא זיב ןוא ןטלעז רעייז טלעוו-רענעי ןופ טָאה
 אב ןוא טנוזעג ךעלרעּפרעק לַײװ ,ןטכארט וצ טאהעג טינ עביס ןייק ןוא
 -ּפָא טינ טשינרָאג ןוא טלעפעג טשינ םיא טָאה טשינרָאג ןוא סעכיוק עלא
 ,ןטייווצ ןכָאנ יװ ,ןטשרע ןכָאנ ,םעלָאכ ןכָאנ ,טציא רע טָאה ךָאד -- ,ןאגעג
 קירוצ געט עקינייא טימ סָאװ ,סָאד ןוא ,ןעמונעג קנאדעג ןפא ָאי סָאד
 טציא םיא ךיז טָאה ,ןעזעגסיוא ךעלביילגמוא ןוא דליוװ ךָאנ םיא טלָאװ
 רע טָאה -- ,טסייו רע -- ןוא ,טגיילעג ןעניז ןפא ןוא טביילגעג ָאי
 א :סָאװ עלאמ ןוא ,ןעמוקעג טַײצ יד זיא רעשפע ןוא -- ,טכארטעג ךיז
 .ןטיירג ךיז ףראד דיי א ןוא ,ןסיוו טינ ןָאק שטנעמ

 :ןָאטעג יוזא טָאה רע ןוא
 ךיז ,ןענאטשעגפוא םעלָאכ ןכָאנ ןופ ןגרָאמירפ םענעי זיא רע רָאנ יו

 טנוואדעג ,קעווא טלמעד לוש ןיא ךַײלג רע זיא יוזא ,ןָאטעגנָא ןוא ןשאוועג
 .טזָאלעג ןַײז םעלָאכ-רעסיוּפ ךיז ןענוואד ןכָאנ ןוא

 -ייק זא ,רע זיא גָאט ןבלעז ןיא ןוא ,טימרעד טנגונאב טינ ךיז טָאה רע
 עמ ּוװ ,טיילק א ןיא ,ןקרעמ טינ ןוא ןעז טינ לָאז ענעגייא יד ןופ רענ
 עלעקעּפ ןטימ ןוא ןקאּפראפ ןסייהעג ,טפיוקעג ,קעווא ,שיבעווש טפיוקראפ
 ןיא ךיז אב-- ,ןקרעמ טינ לָאז רענייק זא רעדיוו -- ןוא ,ןעמוקעג םייהא
 לסילש םעד ןוא ,ןסָאלשראפ ,טגיילעגנַײרא דָאלפוש-עדָאמָאק א ןיא רעקלא
 .ןעמונעג ךיז וצ

 וצ גָאט ןבלעז םעד רעדיוװ ןוא ,טנגונאב טינ טימרעד ךיוא ךיז טָאה רע
 טקישעגוצ ךעַילָאש א דָאסעב ,"דלעפ ,, ןופ ךעיגשזאמ םעד ,רעוויל לשריה
 ןיא םיא ףא לשריה לָאז טלמעד ןוא טלמעד זא -- טמיטשאב גָאט א ןוא
 םיא וצ ליוו ,עשיומ ,רע :ןטראוו ,ףראד עמ ןעמעוו טימ ,ָאש רעד ןוא רעד
 ךיוא רָאנ ,ןעזסיוא רָאנ טינ ןוא ,ןעזסיוא ?טרָא , לקיטש א ךיז ליוװ ,ןעמוק
 ...ןפיוק עקאט רעכיז
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 -וק "דלעפ , ןופ ,טָאה עשיומ ןעוו ,גָאט ןבלאה ראפ ןעוועג ךָאנ זיא'ס
 ,םייהא קירוצ ןזיוואב ךיז ,קידנעמ

 ,סאג יד .ןוז עקיגָאטבלאה-ראפ יד טנערבעג קראטש טָאה ןסיורד ןיא
 -ייטש-קורב ןוא ביוטש ןסייה טימ טָאה ,ןענופעג ךיז טָאה זיוה סעשיומ ּוװ
 עטקוראפ יד טימ ןסאג עשידִיי טינ עקידנגיל טַײװ טינ יד .טעדאשטעג רענ
 -אכ-רעמייב ןטעַירּפעצ ץיה ןופ ןיא ןבָאה סנקראּפ עכעלביוט ןוא רעדעס
 .ןגיוושעג סעשָאל

 -ייטש עקיכעלַײק ,ערעסערג טימ ןטימניא זיא סָאװ ,ףיוה סעשיומ ןיא
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 -אלּפ עניילק טימ -- םורא טנעוו-בוטש יד אב ןוא ,טריקורבעגסיוא רענ
 ןיא ןוא ,ןעוועג טרעקראפ ירפצנאג ןופ ןוא ןייר זיא ,טרעטסאלפעג עקישט
 ןוא ןייטש ןשיװצ ןופ ןבָאה טַײקסַײװ רעטרעטסאלפעג ןוא רעטריקורבעג
 -- ךעלטניב עצנאג ךיוא רעטרע עקינייא ןיא ןוא -- עקיצנייא ענירג ןייטש
 .טקוקעגסיורא ךעלעזערג

 רעד ןופ ךיוא טַײװ טינ זיא סָאװ ,רעמיצסע ןופ רעטצנעפ יד ראפ
 סָאװ ,םענורב רעד טלמערדעג טָאה ,ףיוה ןיא ריט-גנאגנַײרא רעטשרעטניה
 םירָאדאכ עלא ןופ רעטצנעפ עלא .ןעזעגסיוא ןטסאק רעטקעדעג א יוװ טָאה
 .ןענאטשעג טנפעעג ןענַײז זיוה ןופ ןטַײז עלא ןופ

 ךעלנייוועגרעסיוא ,טַײצ רענעי ןיא דימָאט יו ,טלמעד זיא ךיק ןיא
 טָאה סָאד ןוא ,ןעַײרעגירק ןוא סעליוק עשיטסניד ענייק :ןעוועג ליטש
 א ראפ רעדָא ,גירק א ךָאנ סָאװרָאנ רעדָא זיא'ס זא ,ןטַײטאב טפראדאב
 .ךיק ןיא גירק

 רעוו -- ךיז ןענַײז ןרעטלע יד ךיוא ןוא ,ןעז וצ טשינ רעדניק ענייק
 א יװ ךיז טָאה ,בַײװ סעשיומ ,עלעטיג .ןעגנאגעצ ךיז בוטש ןופ ּוװ
 -סע ןיא ןיילא ענייא ,ןָאט וצ סָאװ ןבָאה טשינ ןופ ןוא ,עטעילעמשטירּפ
 לָאמעלא ןוא טיירדעג טרָא וצ טרָא ןופ ךעלטסוּפ ,קידנעניפעג ךיז רעמיצ
 .ןעמונעג ךיז טַײקשיטאבעלאב ןיא ךאז רעקיטיינ-טשינ רעדנא ןא וצ

 טשרע טָאה רע .ןזיואב לעװש רעד ףא עשיומ ךיז טָאה טלמעד טָא
 -סיוא לטנאמ םעד ,רָאדירָאק ןיא סָאװ ,עגארשי-רעדיילק רעד אב סָאװרָאנ
 ךָאנ א ןעזרעד םיא טָאה עלעטיג .טלעטשעגקעווא םעריש םעד ןוא ןָאטעג
 רעבלאה א רענייא :ןטליקעגּפָא טינ געוו ןופ ןוא ןטציוושראפ קראטש
 עסאלב א -- ,וציּפָאק םוצ סָאװ ,יד ,בלאה ערעדנא יד ןוא ,טיור ןרעטש
 רעד ןיא טשינ טציא ךעלנייוועג זיא טַײצ סעשיומ יוויוזא ןוא .עסאנ ןוא
 טָאה ,קידנעטשאב טפעשעג ןיא ןוא טָאטש ןיא רָאנ ,ןַײז וצ ןעוועג םייה
 -אטשראפ ןוא ןקָארשרעד ךיז ,קידנעעזרעד טציא ןטכירעגמוא ןא םיא ,יז
 םורעד ךיז טָאה יז .ןעשיומ אב טנַײה גָאטייוניש א סעּפע זיא'ס זא ,ןענ
 :ןבעגעג גערפ א םיא אב ןוא ןָאטעג דנעוו א דלאב

 ?טנַײה ירפ יוזא סָאװ --
 .ןבָאה טפראדאב בָאה'כ .טינרָאג --
 ןראפ ,ןאגעגקעווא םייה רעד ןופ ירפ יוזא סע וטסיב עשז ןיהּוװ ןוא ---

 ?ןסַײברעביא ראפ ןוא ןענוואד
 .?ךלעפ, ןפא ןעוועג ןיב'כ --
 ?םעצולּפ סעּפע סָאװ --
 רע סָאװ ,ןעיניא ןא סעּפע טָאה ןאמ ריא זא ,ןעזרעד טָאה עלעטיג

 סעומש ןייק םיא ןגעוו ןוא ןלעטשראפ וצ ריא ראפ ןעוועג ןרעג טלָאװ
 גָאז א ריא ,קידנעלכיימש ןוא ,טלעטשראפ טינ רעבָא טָאה רע .ןריפראפ
 :ןָאטעג

 רעטַײװ רע טָאה -- ,ןוא ,טפיוקעג "טרָא, לקיטש א טנַײה רימ בָאה'כ --
 רימ בָאה'כ :ןצנאגניא ןיוש סייוו זיא ,ןסיוו טסליוװ וד זא -- ,ןבעגעגוצ
 .טיירגראפ "געוו , ןפא ?םידָאגב , ךיוא ןיוש

 ,,?םידָאגב אראפ סָאװ ןוא געוו א ראפ סָאװ --
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 קנאדעג םעד רעבָא טָאה יז ...ןסיוטש ןבױהעגנָא ןיוש ךיז טָאה עלעטיג
 רעקראטש א ןיא ןיוש ןוא ,ןסירעגרעביא ןיילא ךיז טָאה ,טזָאלרעד טשינ
 :ןבעגעג גערפ א טַײקַיורמוא

 -ראפ וצ ןָא טשינ בייה ןוא טשינ ייטשראפ'כ ?עשיומ ,וטסדער סָאװ --
 .ןייטש

 .ןזַײװאב ריד ךיא לעװ ,םוק זיא --
 ןוא ,טזָאלעג ןייג רעמיצ ןטנעָאנ ןיא רעמיצסע ןופ דלאב ךיז טָאה רע

 זיא ,קידנטכיר ךיז סטכירעגמוא ףא ןוא קידנליפ סטוג טשינ סעּפע ,עלעטיג
 -לא רעייז וצ ןענַײז ייז זיב ,רעמיצ וצ רעמיצ ןופ יוזא .ןעגנאגעגכָאנ םִיא
 עשיומ ךיז טָאה טַײצ עצנאג יד .ןעמוקעג ,רעמיצפָאלש ס:דייב רעייז ,רעק
 רע .ןעוועג טדנעוועג ןקור ןטימ רָאנ ריא וצ ןוא טיירדעגסיוא טינ ריא וצ
 -יג ןוא ,רעקלא ןיא ןַײרא זיא רע ןעוו ,טיירדעגסיוא טינ ךיוא ךיז טָאה
 -נאגעגוצ עדָאמָאק רעד וצ רָאנ ךַײלג זיא רע .טסגנא ןיא םיא ךָאנ עלעט
 ןגיובעגרעביא ןוא ,טנפעעגפוא עלעסילש א טימ דָאלפוש א םענייא ,ןעג
 ףָאסעל רע טָאה ,דָאלפוש ןיא קידנכוז סעּפע ןוא םיא רעביא קידנעייטש
 -יג ןוא .טעווערעקעגסיוא ךיז טשרע טלמעד ןוא ,ףראד רע סָאװ ,ןענופעג
 טנעה יד ןופ ריא טָאה ,ןעזרעד םענָאּפ סעשיומ טָאה יז רעדייא ךָאנ-- עלעט
 לקניפ א ,ףָאטשי-םיכירכאט ,שיבעװש עלעקעּפ טלקיועצ א ענַײז ןופ
 .ןָאטעג

 -עצרימיא ףא ?םידַאגב , ענַײמ ןענַײז סָאד ,עלעטיג ,טינ ךיז קערש --
 ..טינ ךיז קערש .קיצנאווצ טימ טרעדנוה רעביא םעש

 .טקאהעגרעטנוא סעַינק יד ןעלעטיג אב לָאמאטימ ךיז ןבָאה ָאד ןוא
 -ּפָאק ריא ןופ ּפונק םעד טָאה יז ןוא ,ןגָאלשאב טַײקענסָאלמ א יז טָאה'ס
 -אב ךָאנ טָאה עשיומ רעדייא ןוא ...יוא :ןדנובעצ ,סעשָאלאכ וצ יװ ,לכיט
 ךיז יז טָאה יוזא ,ןגָאז וצ ריא טרָאװ קידנרעקיוראב ןוא טייווצ א ןזיוו
 -עגרעטנוא ןא יװ ןוא עקיטכעמנָא ןא ןוא ,טזָאלעגּפָארא טעב ןפא ךַײלג
 עלעקעּפ ןטימ ןעשיומ גנוגעוואב-טנאה רעטאמ א טימ טָאה ,ענעכָארב
 אב ךיז ,עדייב ףא ןקוק קידנענעק טשינ יװ ןוא ,טרעטַײװרעד ךיז ןופ
 ;ןטעבעג םיא

 .ךיד טעב'כ ,וצ סע םענ ,וצ ןגיוא ענַײמ ןופ סע םענ --
 םעדכָאנ ,עשיומ ןוא ,ןסעזעג טעב ריא ףא ענעבילבעג ןסיוא ןא זיא יז

 -אב ץעגרע טַײז א ןיא סָאד ןוא ןעמונעגוצ עלעקעּפ סָאד טָאה רע יװ
 :ןעמונעג ןענַײטנַײא ריא טימ ןוא ןקַיוראב וצ יז טָאה ,טאטש

 םעלָאכ א רימ ךיז טָאה'ס ...טינרָאג'ס ,עלעטיג ,טַײקשיראנ א'ס --
 ..םעלָאכ א ךָאד זיא טלעוו עצנאג יד ןוא .טמעלָאכעג

 סייב ,רָאנ עלַײװ עלא טָאה יז .טזָאלעג ןטסיירט ךיז טָאה עלעטיג ןוא
 ןטנוא ןופ ,ןענאטשעג ריא רעביא יוזא ןוא טדערעג ריא וצ טָאה עשיומ
 טימ ךיוא ןוא ,טפאשַײרטעג סיורג טימ ,ןָאטעג קוק א םיא ףא ףורא
 לָאמניײק ריא זיא סָאװ ,ךאז א ןיא ריא טָאה רע סָאװ ,סעמוראט רעסיורג
 -ענ טלָאװעג טשינ קנאדעג ןפא לָאמנייק ןוא ןעמוקעג טינ קנאדעג ןפא
 -פוא ןגיוא יד וצ לכיט קע ןא לָאמעלא טָאה יז .טנָאמרעד טציא -- ,ןעמ
 .טשיוװװעג לקניוו-ןגיוא ןא ןופ רערט א טפָא ןוא טנייוועג ליטש ,ןביוהעג
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 יז טָאה עשיומ זא ןוא ,טרעיודעג שּפיה ןיוש טָאה'ס זא ,ףָאסעל ןוא
 -רעד א ןגיוא עריא ןיא ןענַײטנַײא ןגנאל ךָאנ ןוא טקיוראב טאהעג ןיוש
 ךיוא טָאה--,ענימ ערעַײרפ א םענָאּפ ריא ףא ןוא ןעזרעד גנורעטכַײל
 לסקא ריא ףא םורפ ןוא טגיילעגפוא טָאה ,טליפרעד טקראטשעג ךיז רע
 עלעטיג זא ןוא .ןטעבעג ןייטשפוא טעב ןופ יז ןוא טגיילעגפורא טנאה א
 ןעמונעג ןלַײא ךיוא ןיוש יז רע טָאה ,ןענאטשעגפוא ןוא טגלָאפעג טָאה
 :ןטעבעגסיורא יז רעקלא ןופ ןוא

 טכאנרעדפא טנַײה ףֹא בָאה'כ .וצ ךיז טיירג ןוא ,עלעטיג ,ייג זיא --
 .ןדִיי טימ ןעיירפ ךיז רַימָאל ןוא ,וד ךיוא טעב ,ןטעבראפ עדוס א ףא ןדיי

= * : 

 ןקינוז-קראטש ןיא ןוא ןקיגָאטאב ןיא ןעמ טָאה רעטעּפש ָאש א טימ
 א ףא ,ריא ןבעל ןוא ,ןָאנבױא ןעלעטיג ,שיט ןסיורג םאב ,רעמיצסע
 .ןעזעג ןציז ,סעמאש-בוטש ןוא -לוש םעד ,ןעמעכאנעמ ,לקנעב

 ןוא ךיג טדער סָאװ ,רעטלמוטעצ ןוא רעקשטירעדינ רעד -- םעכאנעמ
 טלַײא רע יװ ,טעַײמשראפ קידנעטש זיא סָאװ ,קיניײוו םיא טייטשראפ עמ
 ,ךיז טכאד'ס ןוא ,לטיה ןיא ןוא ּפָאק ןיא ןרעדעפ ליפ טָאה ,ץעגרע ךיז
 רעקידנסיורד רעד ןופ ,טציא זיא-- ןעַילפ ןוא טַײקנגָארטעצ ןופ זיא'ס זא
 א ראפ רעטעדאשטראפ א יװ ןוא רעטליטשעג א ןסעזעג ץיה-בוטש ןוא
 -עגנָא םיא טָאה עלעטיג .טנאה ןיא טפיטשַײלב א טימ ןגיוב-לטעצ ןגנאל
 ןוא ,ןדאלנַײא עדוס רעד ףא ףראד עמ סָאװ ,יד עלא ןופ ןעמענ יד ןפור
 זיא ,ןעמעכאנעמ ןוא ןעלעטיג ,ייז רעסיוא .ןבירשראפ טָאה ,םעכאנעמ ,רע
 טסניד א ךיז טָאה רָאנ טַײצ וצ טַײצ ןופ ,ןעוועג טינ רענייק רעמיצסע ןיא
 ךָאנ דלאב ןוא ,ןגערפ וצ ןעלעטיג אב סעּפע יידעק ,טּפאכעגנַײרא ךיק ןופ
 .קעווא ךיק ןיא קירוצ רעדיוװ עווּושט רענעמוקאב רעד טימ יז זיא םעד

 סָאװטע לקנעב ריא ףא זיא עלעטיג .סייה ,טגָאזעג יװ ,רעמיצסע ןיא
 יד רעטניה ןעמונראפ לכיט סָאד .ןסעזעג ,ךעלנייוועג יו ,רעכעלטיירב
 טָאה יז .קראטש ךיז טלַײא יז זא ןוא טקיטפעשאב ףא ןעמיס א-- ןרעיוא
 טצעזעג ּפיל רעטשרעטנוא רעד ןיא רעגניפ ענעקורט רָאּפ א לָאמעלא
 -ָאנ םענעסעגראפ רעדנא ןא עלַײװ עלא ןרָאקיז םענעגָאלשעגציה ןופ ןוא
 :טדנעוועג ךיז ןעמעכאנעמ וצ טרעדנּוװראפ ןוא ןגיוצעגסיורא ןעמ

 םיא בַײרש ..ןסעגראפ רימ ןבָאה ןָאזנעגייפ עשיומ ךיוא ןוא ,עז --
 .םעכאנעמ ,ןַײרא

 ,ןָאטעג בייה א ןבַײרש טימ םענופ עלעטיג ךיז טָאה לָאמ וצ לָאמ ןופ
 יד וצ ןוא ,קעװא ךיק ןפא ,טזָאלעג שיט םאב ןיילא ןעמעכאנעמ טָאה
 רעד ןגעוו רעַירפ ןופ ןיוש טָאה יז סָאװ ,ןליופאב ןוא ןעגנונעדרָאראפ
 ,קידנענָאמרעד סעּפע ךָאנ ןיא ךיז ,גנילצולּפ ,יז טָאה ,ןבעגעגּפָא עדוס
 .ןבעגעגוצ טאהעג עַײנ א ךָאנ

 ןעמ טָאה ,ךיז ןעניפעג ןרעמאק ןוא ןלאטש יד ּוװ ,טרָאד ,ףיוה ןיא
 ןוא ןטלא םעד ,ןעקלאכימ ןיוש לָאמעלא טלמעד רעמאק א רענייא ןופ
 טנָאקעג ןעמוקסיורא ץלָאה םערב א טימ ,רעטיה-ףיוה םענעכָארבעגנקור
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 ןוא ענעמּוװשעצ-טלא טימ ,קידנעטש יװ ,רענעפָאלשעגסױא טשינ א .ןעז
 רעטנוא דימָאט יװ ןוא ,ןיילא ךיז וצ טדער סָאװ ,ןגיוא עקירילָאק-ןפנָארב
 טליופ ,ךעלנייוועג יו ,רעמ סָאװטע ןָאט וצ טָאה רע ןעוו ,וװעטמָאי א
 .זעגיורב טלעש ןוא טעשטרָאװ ,ךיז רע

 סיורא לאטש ןופ טמוק ,ןעמ טקרעמאב ,ןעקלאכימ טימ ןעמאזוצ
 -ראפ שיטניה זיא סָאװ ,לטניה עלעג ,עקיסיפצרוק סָאד --"רעגייזלטַײק,
 ליטש ךיז טלאה'ס ןוא ,ןעקוואה טשינ ןָאק ןוא טשינ לָאק ןייק טָאה :טמעש
 ןופ ּפָא טינ לָאמניק טייטש :טזָאלעגּפָארא דרע'רד וצ ּפָאק ןטימ ןוא
 טיילאב לכַײב-טסורב ןקידנעגנעהּפָארא-קידנעלבמָאב ןטימ ןוא ןעקלאכימ
 קירוצ ןוא ,ןדָאלאב ץלָאה טימ ךיק ןיא רעמאק ןופ ןעקלאכימ טציא סע
 ...ץלָאה ךָאנ סַײנארעביא ןוא ןקידייל א-- רעמאק ןיא ךיק ןופ

 -עג ןעוועגיר ןוא ןריר ןיוש לָאמאטימ טלמעד ךיז טָאה ךיק ןיא ןוא
 -קאה םענופ ןּפאלק סָאד ךיז טָאה שינעלַײא סיורג טימ ןוא ּפמעט :ןעמונ
 ףיוה ןיא טַײװ ךיוא ןוא בוטש רעצנאג רעד ףא לטערבקאה ןיא רעסעמ
 סָאד קידנעגנילק ןוא קידרעּפוק-לענש טָאה לסייטש א .טרעהרעד סיורא
 סנייא ךיז ןענַײז סעליוק עשיטסניד ןוא ,ןעמונעג ןעַײרשרעביא רעסעמקאה
 ךיז שירעּפאכנָא ןוא ךיוה ,ןלאפעגנַײרא ןעיירשעג יד ןיא ערעדנא סָאד
 -רעסעמקאה סָאד ייז ןבָאה ,סעליוק ןוא גירק ןופ טקאט םוצ ןוא ,טגירקעג
 .טרעלענשראפ ןוא טקראטשראפ רעמ ךָאנ ןעגנילק-לסייטש סָאד ןוא ןּפאלק

 עדוס רעד וצ ןוא טכאנרעדפא םוצ ןיוש ךיז טָאה ךיק ןיא ןוויוא רעד
 א טָאה ,קוק א טּפאכעג ןיהא טסניד רעדנא ןא טָאה לָאמעלא .טצייהעג
 ךיז טָאה ןעקלאכימ וצ לָאק א ןוא ,טקורעגרעטנוא ץלָאה לטַײש ַײנ
 :ןרעה טזָאלעג ןעַײרש

 רעסאוו ןּפָארט ןייק ךָאד'ס ?עקלאכימ ,סָאװ יצ ביוט זיא רע ?יסָאװ --
 .ןעגנערב רעכיג סָאװ רע לָאז ,ָאטינ

 -גנודאלנַײא סָאד טַײצ רענעי וצ ןיוש ןבָאה םעכאנעמ ןוא עלעטיג ןוא
 .טאהעג טקידנעראפ לטעצ

 יּפָאק םענעדנובעצ םענופ קע ןא טימ טַײקדימ ןופ ךיז טָאה עלעטיג
 םעד קע רעדנא ןא טימ עלַײװ עלא ןוא ,טעכָאפעג םענָאּפ סָאד לכיט
 .טשיוועג ּפיל רעטשרעבייא רעד ןופ סייווש

 ןטלאהעג ליומ םאב טפיטשַײלב םעד ןפָאלשראפ-בלאה טָאה םעכאנעמ
 ןבַײרש וצ ןיוש רע טָאה רעמ רעבָא ,טצענאב םיא רָאנ ןעוו-טינ-ןעוו ןוא
 ךיז ןבָאה ,טקנעדעג טָאה עמ לפיוו ףא ,ןעמענ עלא לַײװ ,טאהעג טשינ
 .ןעמונעגסיוא ןיוש

 ןרעטניה ןופ לטעצ ןקיטראפ ןטימ ךיז טָאה םעכאנעמ זא ,ףָאסעל ןוא
 ךיז עלעטיג ךיוא טָאה ,טזָאלעג ןייג ריט רעד וצ ךיז ןוא ןביוהעגפוא שיט
 רעד ףא ןיוש ,יוזא ןוא ,ןעגנאגעג ןטיילאבסיורא םיא ןוא ןביוהעגפוא
 ןרָאקיז ריא טימ ןוא עקעּפוסעמ א ךָאנ ,ךיז יז טָאה ,קידנעייטש לעוװש
 :ןָאטעג גערפ א םיא אב ןוא טדנעוװעג ןעמעכאנעמ וצ ,רעכיז טשינ

 ןסעגראפ טינ םענייק ,ךיז טכאד ?םעכאנעמ ,רע טניימ יװ ,אה --
 ?ןבירשראפ ןעמעלא

 .ןעמעלא ,ןעמעלא --



 .םענייק טינ סעגראפ ןוא טינ םאזראפ ,םעכאנעמ ,ךיג עשז יג זיא --
 סעסעה יד ןיא ןוא רעטכַײל יד ןיא טכיל ןייק טינ ךיוא סעגראפ ןוא ,ָאי
 .ןפיוק וצ

 .עלעטיג ,טוג ,טוג ...ןפיוק וצ ,ןפיוק וצ --
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 -יצ עקידסענייכש יד ןיא ךיוא ןוא רעמיצסע ןיא טנװָא םענעי זיא'ס
 -קידװעטמָאי קראטש ,ןעזוצנָא ריט רעד ךרוד זיא'ס לפיוו ףא ,ןרעמ
 .קיטכיל

 -נאל א ךיוא ,שיט רעטײרּפשראפ-סַײװ ,רעטיירב א-- רעמיצסע ןיא
 עװעשַאכ ראפ-- שיט רענעי ,טנאוו וצ טנאוו ןופ טכיירגרעד סָאװ ,רעג
 ןיש רעבָא ,ןשיט ןרעמיצ עקיַײברעד יד ןיא ךיוא ןוא ,ענעעזעגנָא ןוא
 .עוועשַאכ רעקינייװ ראפ

 -ַײרד טימ ּפמָאלצילב א ּפָארא טגנעה בוטשסע ןיא עילעטס רעד ןופ
 סָאװ ,טנעו יד ףא ךיוא ןוא ,טכיל -- סעסעה יד ןיא ,סעסעה עקידנרער
 --סעסעה ענעי ןיא ךיוא ןוא ,סעסעה -- ,רעטצנעפ ןוא רעטצנעפ ןשיװצ
 .טכיל

 :שיט םעד ןענידאב'ס
 ,דרָאב רעקירילָאק-ךשעמ ,רעכעלקיטיוק רעד טימ םעכאנעמ ,טשרעוצ

 -עצ ,ןגױא עקידנעעז טינ טשינרָאג ןוא ענעגָארטעצ-שרעדניק יד טימ
 א לטיה סָאד ןוא ,ּפענק יד ףא טשינ עטָאּפאק יד ,ןטכָאלפעצ ןוא ןגיולפ
 .טקוראפ ּפָאק ןפא ,ןַײז ףראד'ס יװ ,רעכעה לסיב

 ןוא טגיילאב רעלופ א ךיק ןופ רעקידנלַײא ןא עלַײװ עלא טמוק רע
 טגילק ןוא לופ רעדיו רע טמוק דלאב ןוא ,רעקידייל א םוא ךיז טרעק
 ךיז טלַײא ,טציווש --ןעגנערב וצ לָאמ ןייא טימ רעלעט רעמ סָאװ ךיז
 .ךיק ןיא רעדיוו טפיול ןוא

 -ץראווש ןיא -- װעטמָאי ןטסכעה ןיא טנַײה זיא סָאװ ,עלעטיג -- ייווצ
 .גנוריצ ןיא ןוא סנדַײז

 רעד ףא-- לטפָאק ריא ,סעראילש ןיא ןוא טיירב סיפ יד אב דיילק ריא
 ןקור ןיא ןוא טגיילאב טפאה טימ ןוא טפובעגנָא-- טנרָאפ ןופ טסורב
 עטפָאק רעד ןופ םיוז יד ךיז טפראוו עילאט ןיא ןוא ,טסאפעג לָאמש
 .רעבירא ,לטָאז א רעביא יװ ,עלעשיק-ןקור ןרעביא

 ןיא ,ךעלגניריוא ענעטנאילירב-קידנרָאגיײװצ עכעלגנעל יד ןיא זיא יז
 .דלָאג ןופ "לצרעה , א טימ ךיוא ןוא ךעלרעגניפ ענעדלָאג

 יו רָאנ ,םיװיוטמָאי עכעליירפ ןיא יו טינ סיוא טנַײה יז טעז ךָאד
 רָאנ ,טנַײה קיראּפ ןיא טינ זיא יז לַײװ ,רעּפיקמָאי ןוא ענָאשעשָאר םוא
 ,לכיטּפָאק ןדַײז סַײװ א טיי

 ןוא ,רעלעט יד טנעה סמעכאנעמ ןופ וצ טמענ ,שיט םאב טייטש יז
 טנעה עריא ןעװ ,לָאמ סעדעי .יײז טגנאלרעד שיט ןפא ןוא ּפעק רעביא
 ןוא ןרעיוא יד רעטניה לכיט ןדַײז סָאד םענראפ א יז טוט ,ַײרפ ןרעוו
 .רעסעב ףיילש םעד ןקע עדייב טימ יז טיצראפ ,עבמָאג רעד אב ,ןטנוא
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 שיט ןרעביא רעדיוו ךיז טגייב יז ןוא ,םעכאנעמ רעדיוו טמוק טָא ןוא
 ,קיטיינ טינ סָאװ ,ּפָא טקור ,ןקורוצוצ זיא קיטיינ סָאװ ,וצ טקור ,רעביא
 טלייטראפ טינ לָאז רענייק זא ןוא ,ןעגנאלרעד סָאװ ףראד עמ ןעמעוו ,טעז
 .ןַײז טעטנָאק ןוא ןדירפוצ ןלָאז עלא ןוא ,ןרעוו

 יד ,סעדוי :רעטכעט עדייב סעלעטיג ןענידאב ןפלָאהעג ךיוא ןבָאה'ס
 ףא ןעזסיוא ןטימ זיא סָאװ ,עטזָאלעגוצ ןשטנעמ וצ קראטש יד ,ערעטלע
 ,רעטָאפ ןפא-- סעקמעטסָאּפ ןוא ןרינאמ יד טימ ןוא ,ךעלנע רעטומ רעד
 סייב ,עשיומ יװ ,ןוא ,םעליוא ןראפ ןעגנּוװצעג טינ ןוא טוג ךיז טליפ יז
 .ןגינעגראפ ןוא טכיל ןופ ןגיוא יד יז ךיוא טערומשז ,עכמיס א

 -עג ךיז ןיא ןוא עקידוועמעש א לסיב א ,ערעגנַיי יד ,עקמאכענ ןאד
 ןטלאה רעבָא ,ןטָארעג רעטָאפ ןיא יז זיא סקּוװ ןטימ סָאװ ,ענעסָאלש
 לסיב א ןוא ַײרפ טינ ךיז טליפ .רעטומ רעד ןבעל טסרעמוצ ךיז יז טלאה
 א טימ ךיז ןדנעו טַײל-שיט ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא ,עדמערפ ראפ טגנעעג
 ךַײלג טסייוו ןוא ךיז טרילראפ ,ךיז יז טלטיור ,ריא וצ טרָאװ טסדנימ
 .ןָאטניהא ןגיוא יד ןוא טנעה יד ןיהּוװ טינ

 .ןָאנביױא -- לטראג ןיא ןוא סעבאש ןיא -- ןיילא עשיומ
 ,םענייא לָאמא ןָא טסיג ,טרָא ןַײז ןופ ףוא עלַײװ עלא ךיז טבייה רע

 לפיו ףא ,שיט לט רעטנעָאנ רעצנאג רעד ןוא ,ןטייווצ א לָאמא ןוא
 ףליה סמענייק ןָא ךיז רע טעז ,טכיירגרעד טנאה ןַײז ןוא רעּפרעק ןַײז
 .ןענידאב ןיילא לייט םענעי ןוא ןייגאב

 ןענידאב ,רעװעשַאכ רעקינייװ םעליוא ּוװ ,טרָאד ,ןרעמיצ ערעדנא ןיא
 יד ןוא םיוויורק עמערָא ,םיסרָאשעמ ,ןטסניד :עװעשַאכ רעקינייװ ךיוא
 .סעשיומ ךעלקינייא

 טַײלעמערָא -- ,טסניימוצ ןקע יד אב ןוא ,זַײװסעּפורג-- ןשיט ענעי אב
 .םילבאקעמ ןוא

 סָאװ ,םעד וצ רָאנ ןוא ,שיט םוצ טדנעװעג רעמענעּפ יד ןטלאה יז
 -עט יד וצ טנעה עקנילפ ןקערטש ןוא ךיג ןסע ייז ,ךיז טניפעג שיט ןפא
 טיורב גרעב יד וצ ךיוא --- עסַײמ-סאשעב ןוא ייז טגנאלרעד עמ סָאװ ,רעל
 שיט ןליוה ןפא ךיוא ןוא סעקסעמולָאּפ עסיורג ףא ןענַײז סָאװ ,עקלוב ןוא
 .טרעגלאוועגנַא

 ,ןטייווצ ןפא ךעלזעגיורב ןיוש ייז ןטראוו ,לכַײמ ןייא ּפָא ןסע ייז זא
 טימ טשינ ךיוא ןוא ךיז ןשיוװצ טשינ ,קינייװ ןדייר ,טלדורדעגנָא ןקוק
 -מוא טימ ןקוק םיסרָאשעמ ןוא ןטסניד יד ןוא ,ייז ןעגנאלרעד סָאװ ,יד
 ןָאק עמ, יוזאַיו ,ןלַײא "?ענעי, יוזאיו ,טָאּפש טימ ןוא ץערעכערעד
 יז ןעגנאלרעד ייז ןוא ,"ןעשטראטסאנ טינ סעָאנד יד ןָא סעקשיק ערעיײיז
 ןּפאכ טַײלעמערָא יו ,ןקוק טינ ןענעק ןוא ּפָא ךיז ןעווערעק ,ַײשּפָא ןָא
 .ענדעשז ןענַײז םילבאקעמ יװ ןוא

 -עגנָא ,םירכָאס ןוא טַײל-טָאטש -- ,בוטשסע ןיא סָאװ ,רעבָא שיט םאב
 -גיה יד ןיא סעליישטאפיזָאנ ערעייז ןטלאה סָאװ ,עטסוװאב ןוא ענעעז
 ןיא ךיז ןקיטיינ ייז ןעוו ןוא ,טקעטשראפ סענעשעקיעטָאּפאק עטשרעט
 ןוא ךעלעמאּפ ,ןסאלעג-- רעטנורא ףא טנעה יד טימ ךיז ייז ןדנעוו ,יײז
 .טילקטוראב סיורג ןיא
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 ןייא וצ ןוא ןעשיומ טימ זיולק ןייא ןופ -- שיט םענעי אב םידיסכ ךיוא
 ,עטוראב רעקינייװ ןוא עקידלמוט רעמ ןיוש -- עקידנרָאפ םיא טימ ןבער
 ןעלטראג יד רעכעה רעמעזוב יד ןיא סעליישטאפ יד ןיוש ןבָאה ענעי ןוא
 טנאה רעד רעטנוא ייז ייז ןבָאה ,ייז ןפראד ייז זא ןוא ,טיירגראפ ןגיל
 קידנלַײא ,ןיײרא קירוצ רעדיוו ייז ןקור ןוא סיורא ייז ןּפעלש ,רעדייסעק
 .שינאכעמ ,גנוגעוואב-טנאה רעדנילב א טימ ןוא
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 .קימראיל ןוא קיטכיל -- ןרעמיצ עקיַײברעד יד ןיא ןוא רעמיצסע ןיא
 ןוא ךיק ןיא בוטש ןופ ץלא ךָאנ טלַײא ןוא טעילאּפראפ -- םעכאנעמ

 ןיא ךיז ןענעגעגאב םיסרָאשעמ ןוא ןטסניד .ןפיול וצ בוטש ןיא ךיק ןופ
 -עצ ןוא סיפ יד ףא ןָא ךיז ןטערט ,עקידנלַײא קירוצ ןוא ןיה .,געוו טימ
 ,רעלעט טימ ןוא רעמענעּפ טימ ךיז ןעקצוב

 "יד טשינ ןיוש ןוא ,טּפאכעג טעז עטשרע יד ןיוש -- םעליוא רעד
 .סעסיוק עטשרע

 ןוא דיירעג רעניימעגלא ןא ןיוש ןשיט עלא אב--לסיב א רעטעּפש
 .ןעַײרש עליפא עקינייא ךיוא ןיוש ךיז ןרעה למוט-בוטש ןיא ןוא ,רעדורעג

 -רע יד ןופ ףוא ןעייטש עקינייא .טנאה וצ טנאה ןופ ןעייג רעשעלפ
 רעזעלג טימ טנעה .עקידנציזי-טַײװ יד וצ ןעגנאלרעד ןוא ןָא ןסיג ,רעט
 סָאװ ,רעד ןוא ,רעסיגנָא ןוא רעגנאלרעד יד וצ ךיז ןקערטש ךעלזעלג ןוא
 .רעביא טסיג ןוא ןָא טסיג :טקידירפאב ,טסיג ןוא טייטש

 עקינייא .םענייניא ןוא לָאק א ףא ,לָאמאטימ ןיוש ןדייר ןשיט עצנאג
 לָאמעלא ןוא ,קע ןרעדנא ןיא סָאװ ,ערעדנא וצ ןעַײרש שיט קע ןייא ןופ
 טפור ,טנעה יד טימ סעּפע טכאמ ,רערעקיש-בלאה א ףוא ןיוש ךיז טבייה
 טימ יװ ןוא רעטרעהעגסיוא-טינ א ךיז טצעז ןוא ,טינ ךיז טפורעד ןוא
 .קעווא קירוצ עליכעמ רעקידנעלכיימש

 ןופ סיפ ןוא טנעה עקידנצנאט טימ רענייא דלאב ףוא ךיז טבייה'ס
 רעד ,ןטייוצ א רע טּפעלש ,קידנעייגסיורא ,ןוא ,סיורא שיט ןרעטניה
 ךיז ןעמענ רעמ ןוא רעמ ץלא טנעה ראפ טנעה ןוא ,ןטירד א--- רעטייווצ
 ןוש בוטש ןטימניא ןוא ,ףוא ןיוש טייטש שיט רעבלאה א זיב ,ןָא
 ,רע טצנאט

 דלאב ןוא ,רעטייוצ רעד סיורא ךיז טקור שיט ןבלאה ןטשרע ןכָאנ
 ןופ טימ עקידייל רעירפ יד ןוא עַײרפ ןיוש שיט םאב רעטרע עלא ןענַײז
 .ןעמונראפ ןשטנעמ טימ ןיוש בוטש

 -עגנָא ןוא ערעגנַיי ,עקידוועריר רעמ יד טשרעוצ ץנאט םוצ ןעמוק'ס
 .ערעטכינ ךָאנ ןוא ערענעסאלעג ,ערעטלע יד ךיוא ךָאנרעד ,ערענעקנורט
 טשינ ,ךעלעמאּפ ,עקידנצנאט ןיוש יד וצ וצ ןיילא ןעמוק עטלא רָאג יד
 ןשיװצ ךיז ןלעטש ןוא רעצנעט רָאּפ א אב טנעה יד ןעמענעצ ,קידנגָאז
 .ןַײרא רעטירד א ,רעליטש א עקידנצנאט ייווצ יד

 םוצ ּפָאק סמענייא ,ןרעדנא םאב רענייא :סנייא ךיז ןטלאה םידיסכ
 .לטראג-ןקור סנרעדנא ןיא טנעה טימ עקינייא רעדָא ,לסקא סנרעדנא
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 ּפעק ןטלאה :סעמינעב ןוא ליטש ,רעטרעדנוזעגּפָא -- םיטאבעלאב םירכָאס
 ןיא ,ןעמ טעז ,סופ א ןוא ,ךעלרעווש ןעיײג ,טזָאלעגּפָארא דרע רעד וצ
 ,ןלעטש וצ גנירג קירעביא טינ יז

 יד ןיוש ןבָאה ענעגייא-בוטש ןוא םיסרָאשעמ ,עסיורג א ןיוש דָאר יד
 יד ראפ ץאלּפ רעמ יידעק ,טקורענּפָא טנעוו יד וצ ןשיט יד ןוא קנעב
 .טכאמעג ןזיא טרָא סָאד ןוא ,ןכאמ וצ רעצנעט

 -בוטש יד רָאנ ןיילא .טימ רעד ןיא ןיילא עשיומ ךיוא .ןצנאט עלא
 -כעט ןוא ךעלקינייא עריא טימ עלעטיג :דָאר רעד רעסיוא ןענַײז ןשטנעמ
 ,ךיז ןעיירפ ,ןטַײװנופ ןקוק םיסרָאשעמ ןוא ןטסניד ךיוא ,םיוויורק ,רעט
 ךיז ןעקניוו ,עטייווצ סָאד סנייא ךיז ןעכרוטש םיסרָאשעמ ןוא ןטסניד ןוא
 ץנאט ןיא ןענַײז ייז ךיוא סָאװ ,רעּפעלש ןוא םילבאקעמ יד ןגעוו רעביא
 ןרעג טשינ ןוא עקירעביא ,טמעשראפ ןצנאט סָאװ רעבָא ,ןגיוצעגנַײרא

 --ןעקנירט ןטשרע ןכָאנ ןוא .שיט םאב רעדיוװ -- ץנאט ןטשרע ןכָאנ
 טימ ,טַײקראטש רעמ טימ ךָאנ ןוא ,ןעקנירט ןעמונעג ךיז רעדיוו טציא
 ןזַײװ שיט םאב סעלטוב עַײנ :רעקפעה ןטעילאּפראפ רעמ ןוא ץיה רעמ
 -עגפורא רעלעק ןופ טרעוװ ןַײװ רענענאטשעגסיוא גנאל ןופ ,רעטלא ,ךיז
 עקידנציז-רעטַײװ יד ןוא ,עקידנציז-םיא-ןבעל יד ןָא טסיג עשיומ .טכארב
 .ןָא ןיילא ךיז ןסיג

 רעביא ,ךיז ןרעטנַאלּפ ןוא ךיז ןקערטש טנעה עלא ,ןפָא רעלַײמ עלא
 ןעשיומ וצ ןעיירשעג עלא יד ןשיװצ ליפ ןוא ,ןעיירשעג ןשרעה ןשיט יד
 :ךיז ןדנעוו

 קידנדנעוו ,םיטאבעלאב םירכָאס ןעַײרש -- ,עשיומ בער ,םיאכעל --
 -"בער, ןטימ ןוא ַײשּפָא טימ רָאנ ,ענעקנורטאב ןיוש שטָאכ ,םִיא 0 ךיז
 .לטיט

 וצ םיא טימ ןרָאפ סָאװ ,יד ,םידיסכ ךיז ןדנעוו -- ,עשיומ ,םיאכעל --
 ןכַײלג רעייז א וצ יװ ,רעדירב וצ רעדירב יו ,ךעלשימייה ,ןבער ןייא
 .לטיט םוש ןָא ןיוש ןוא

 טנעָאנ רעד ןיא ךיוא ךיז ןענָאמרעד ,עשימייה קראטש ,עקינייא ןוא
 ןוא ,ןעקנירט ריא ןסייה ,ןָא ריא ןסיג ,יז ןעזרעד ,ןעלעטיג רעקידנעייטש
 :ןעַײרש ייז ןעוט ריא וצ ךיוא

 זא :טכאמענּפָא טָאה עמ סָאװ ,עשז קנעדעג זיא ...עלעטיג ,םַיאכעל --
 -רעד ןכעישָאמ רימ ןלָאז לעָארסַיײלאלק טימ רימ ,ןעשיומ ןַײד טימ וד
 !טכאמענּפָא זיא ,קנעדעג .ןבעל

 סָאד זא ,ןעוועשטניוו ןדִיי --- ,ערעדנא ריא וצ ןעַײרש -- ,םיאכעל --
 .ןטראוורעד טינ םיא ףא ךיז לָאז ?טרָא;

 יד ןיא ןַײרא ןלאפ ןוא סיוא ערעדנא ןּפאכ -- ,םישובלאמ יד ןוא --
 ריד אב בוטש ןיא ,ָאד עקאט ,ָאד ןלָאז ,רימ ןעניימ ,םידָאגב שש
 ...ןליופ

 ןפאלק ,"ָאד, םעד רעטנוא ןכַײרטש ןוא שיט ןפא ןּפאלק ייז ןוא
 יד טימ ךַײלג ןוא ,טינ טייטשראפ עמ ךַײלג ,לָאמאכָאנ ןוא לָאמאכָאנ
 .עציוי טינ יז ןענַײז ?ָאד , ןלָאמ עקידרעַירּפ

 ןוא ,ריא ןעװװעשטניוו ןדִיי ליפיוזא סָאװ ,ןדירפוצ טקנירט עלעטיג
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 ןעלגניר סָאװ ,למוט ןוא ןעיירשעג ,טנעה ,ןגיוא ליפיוזא ןופ טשארעביא
 -דעוו טשינ ןוא ןקיטכיזרָאפ-טשינ א ,ןקירעביא ןא ּפוז א יז טוט ,םורא יז
 ריא ףא טקוק ,ךעלטמעשראפ ,סאלב טרעװ יז ןוא ,גנולש ריא ראפ קיל
 טמוק ,טַײקידלוש רעד טימ ןעמאזוצ רעבָא ,טקידלושראפ סָאװטע ןעשיומ
 זא ,טליפ יז ןוא ,ינק יד ןיא לרעקיש סיז א ןוא טַײקמעראוו א יװ ריא
 ןעמאזוצ טַײקמעראוו-ינק ריא יז טלָאװ ,טצנאטעג טציא טלָאװ עמ ןעוו
 .טכארבעגסיוא ץנאט ןיא טציא עלא טימ

 ,ץנאט םאב רעדיוװ זיא םעליוא רעד ןעוו ,לסיב א רעטעּפש :עקאט ןוא
 ,רענייק טינ טקרעמאב יוזא ,לופ בוטש טימ יד ןוא קידיײל רעדיו שיט
 ,טקורעגסיורא םעליוא ןשיװצ ןופ סעּפע םעצולּפ ךיז טָאה עלעטיג יװ
 ריא ןיא ןוא ךיז וצ זיא יז ...טמאזעג ךיז לסיב ןיילק א ןוא ,ןדנווושראפ
 עלעקעּפ א סעּפע טרָאד ןופ ןוא ,וצ-דָאלפוש םוצ ,קעװא רעקלא סנאמ
 םעצולּפ יו ,טקרעמאב טשינ םעליוא רעד טָאה רעדיו ןוא ...ןעמונעגסיורא
 רעד ןיא :ןזיוואב עלעטיג ,טימ ןיא ,דָאר רעקידנצנאט רעד ןיא ךיז טָאה
 דיילק גנאל ריא יז טָאה רעקניל רעד טימ ןוא ,עלעקעּפ א טנאה רעטכער
 ...ןביוהעגפוא ךיׂש עריא רעכעה סָאװטע

 -עג יז טלָאװ ךעיוק רעדמערפ א יװ ןוא ןגָארטראפ טצנאטעג טָאה יז
 -ראפ ןוא יז קידנעעזרעד ,עקינייא זא ,טקרעמאב טשינ טָאה יז ,טריפ
 ץנאט ןטימניא ךיז ןבָאה ,טנאה רעד ןיא טגָארט יז סָאװ ,קידנעייטש
 ןבָאה ,עבלעז סָאד קידנעעזרעד ,עריא רעדניק יד זא ןוא ,טלעטשעגּפָא
 ןוא ,?עלעטיג ,,-- עשיומ ,ןזיוואב טשינ ןוא ןעַײרשסיױא טלָאװעג ?!עמאמ,
 עסיוועג ,טַײל עגנערטש ןוא עטלא זא ןוא ,ןטלאהעגּפָא ךיז טָאה רע ךיוא
 טרָאװ סָאד ןבָאה ןוא ,טעשטרובעג ןיוש ןבָאה רעסייוו-געהנימ ןוא -ןיד
 סָאד טָאה יז -- טאהעג ןּפיל ערעייז ףא "טכער טשינ זיא'ס ,, ןוא ?לעליכ,
 .טקרעמאב טשינ ץלא

 -סיוא עלעקעּפ ןטימ טנאה יד רעקיטפערק ץלא ,רעטַײװ סָאװ טָאה יז
 --רעירפ יו ,רעגניפ רַאּפ יד טימ דיילק סָאד ןוא ,ןטלאהעג טקערטשעג
 ןיוש דָאר טימ ןיא ןוא קידנצנאט יוזא ןוא .ןטלאהעגוצ שַייורפ ןוא טכַײל
 סנאמ ריא ןוא טקַיוראב סָאװטע קערש סרעדניק עריא יז טָאה ,קידנעַײז
 רעסייוו-געהנימ ןוא -ןיד עגנערטש יד אב עליפא ןוא ןטלאהעגּפָא עריומ
 .טביורעג טרָאװ-למרומ עזעגיוראב סָאד

 סָאװ זיא קילב ריא :טרעיודעג גנאל טינ טָאה טַײקנגָארטראפ ריא
 יז טָאה דלאב ןוא ,ןרָאװעג רעקיבוטש ןוא רעשימייה רעמ ץלא ,רעטַײװ
 טימ ןוא טנגעגאב ךיז ןגיוא סנאמ ריא טימ םעליוא ןסיורג ןשיוװצ ןופ
 -שינ, ;ןָאטעג גָאז א--"?עשַאקשינ,--יוװ ,גָאװצ א טימ ןוא לכיימש א
 זדנוא ןלעװ עכמיס ןיא ןביילג ןטימ ןוא עכמיס ןופ ךעיוק ןטימ ,עשָאק
 ?ןרעװ לטּוװעמוא לטָאב ןראזג עלא ןוא ַײבראפ ןראפעג עלא

 .ןעוועג דימ לסיב א ןיוש זיא יז .טצנאטעג רעטַײװ טָאה עלעטיג ןוא
 רעקניל רעד ןיא טנאה רעטכער רעד ןופ עלעקעּפ סָאד םורעד טָאה יז
 סָאד ,רעקניל רעד טימ רעירפ יװ ,רעטכער רעד טימ ןוא ,ןעמונעגרעביא
 .ןביוהעגפוא ץנאט םוצ ךיש ןוא סיפ עריא ןופ סָאװטע דיילק

 םורא ןגיוא יד טימ יז טָאה ,ןרָאװעג דימ רָאג ןיוש זיא יז זא ןוא
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 יד ,לָאמאטימ ןוא ,טכוזעג עציטש ןוא ףליה יװ לדָאר רעד ןופ ןוא ךיז
 ;ןעירשעגסיוא טָאה ,קידנעעזרעד עריא רעדניק

 ...ענַײמ רעטכעט ,רעדניק --
 עריא עלעטיג ןיוש טָאה דלאב ןוא .ןענאטשראפ ןבָאה רעטכעט יד ןוא

 ראפ ןוא קידנעייגנגעקטנא ריא ,ןעקמאכענ ןוא ןסעדוי ,רעטכעט ייווצ
 עדייב עריא וצ ךיז ייז ןבָאה ךָאנרעד ...טאהעג ,קידנצנאט םענָאּפ רִיא
 ,ערעטלע יד ,סעדוי :ערוש ןייא ןיא ןיוש ַײרד עלא ןוא ,טלעטשעג ןטַײז
 -- ןגיוא סעקמאכענ ןוא ,טכוזעג רעטָאפ םעד ןגיוא יד טימ ,קידנצנאט טָאה
 .טדנעוועג סיפ סרעטומ רעד וצ

 ןעועג טּפאכראפ טלמעד זיא םעליוא רעצנאג רעד יוװ ןוא ,טָא ןוא
 -ראפ סיורג ןופ ןוא ,טקרעמאב טינ רענייק טָאה יוזא ,ייז ףא ןקוק טימ
 סָאװ ,רעיוט םוצ יו ,ןעגנאגרעד טינ רעוא סמענייק וצ זיא טַײקטּפאכ
 רעטצעל .טלעטשעגּפָא ךיז ןוא ןרָאפעגוצ דיוב א טלמעד זיא ,ףיוה ןראפ
 -עג ןגיוושנא ,דיוב רעד ןופ ךיז ןלעטשּפָא םאב ,זיא גנאלקעג-רעקעלג
 -עג זיא סָאװ ,שטנעמ א רענייא ןכָארקעגּפָארא זיא דיוב רעד ןופ .ןרָאװ
 ןיא קעּפעג טימ עלָאגעלאב רעד -- םיא טימ ןעמאזוצ ןוא .ןָאנבױא ןסעז
 .טזָאלעג ףיוה סעשיומ ןופ עקטרָאפ רעד וצ ךיז ןבָאה עדייב ןוא .טנאה

 טלָאװעג ןוא סיורא עקדוב רעשיטניה ןַײז ןופ זיא ?רעגייזלטייק,
 ךיז טָאה רע .ןבילבעג ןלעװ םאב-- רעבָא ,ןעקוואהעצ ךיז ןוא ןלאפנָא
 ,רעּפרעק םענעגייא ןַײז םורא ,ןיילא ךיז םורא לָאמ רָאּפ א רָאנ םורעד
 .ןַײרא ,רעקידנעקוואה-טשינ א ,עקדוב ןיא קירוצ ןוא טיירדעגמורא

 .ןעמוקעג ףיוה ןיא ןענַײז ,עלָאגעלאב ןטימ רישזאסאּפ רעד ,ייווצ יד ןוא
 ןיא ,ךָאװ ןטימניא סָאװ ,טשעדיכראפ קראטש ךיז טָאה רישזאסאּפ רעד

 ןענַײשסיורא ןַײש עסיורג א בוטש רעד ןופ רע טָאה ,גָאט ןכעלנייוועג א
 ןשטנעמ ךאס א יװ בוטש ןיא רע טָאה ןַײש רעד טימ ןעמאזוצ ןוא ,ןעזרעד
 .ןעוועג ליטש זיא רעבָא בוטש ןיא ...טליפרעד ךיוא

 זיב ,ןעגנאגעג רעטצנעפי-בוטש יד ןופ טַײז רעד אב ףיוה ןיא זיא רע
 ריט יד ,גנאגנַײרא-בוטש ןטשרעטניה םענופ ּפערט יד ףא ףורא זיא רע
 םישובלאמ יד טימ עגארש יד ּוװ ,רָאדירָאק ןכעלגנעל םעד ןוא ,טנפעעג
 ןופ לעװש רעד ףא ףָאסעל ךיז טָאה ןוא ,ןעגנאגעגכרוד ,ןענופעג ךיז טָאה
 .ןפָארטעג בוטשסע רעסיורג רעד

 -יוא ןסיורג ןוא טכיל-בוטש ןופ ןוא ןעמוקעג רעטצניפ ןקידנסיורד ןופ
 רעכיוה א ,רע -- ,ןבילבעג טרָא ןַײז ףא עלַײװ א רע זיא ,טדנעלבראפ םעל
 דרָאב ןוא ,רעטּפאק א טימ לטנאמ-געוו ןקידרעמוז א ןיא ,רעצלָאטש ןוא
 לכיימש א יװ ןוא ,טקוקעג טָאה רע .ךעלטביוטשראפ לסיב א ןעמערב ןוא
 טקרעמאב'מ :טַײטאב טָאה לכיימש רעד ןוא ,ןגיוא ענַײז ןיא שעדיכ ןוא
 ...ןקרעמאב דלאב טעװ עמ ,עשָאקשינ ...טשינ

 טָאה ןטַײז עדייב יד אב רעטכעט עדייב טימ עלעטיג יװ :עקאט ןוא
 ןגיוא יד ןביוהעגפוא םעצולּפ יז טָאה יוזא ,ץנאט ןטימניא ןטלאהעג יוזא
 ןוא ,ןעוועג טדנעוװעג טציא םענָאּפ ןטימ דָארג זיא יז ןיהּוװ ,ריט רעד וצ
 ...ןעזרעד טרָאד סעּפע יז טָאה לָאמאטימ

 -עזַײװסיױא ןא -- טניימעג ,טביילגעג טינ ןגיוא עריא סעליכט טָאה יז
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 ןבלעז ןפא ,טרָאד יז טָאה עגער א רעִירפ ןוא ,טכירעגמוא -- לַײװ ,שינ
 ךיז טָאה יז רעגנעל סָאװ רעבָא ,טשינרָאג ךָאנ טקרעמאב טשינ ,טרָא
 טָאה יז ..םענעעזעג ןיא טגַײצרעביא ךיז יז טָאה רעמ ץלא ,טקוקעגנַײא
 ןוא ןיילא רעטכעט עדייב יד קידנזָאל ,לָאמאטימ ןוא ,ןָאטעג סיר א ךיז
 ריט רעד וצ ,סיורא דָאר ןופ יז זיא ,סקידייל א -- עדייב ןשיוװצ טרָא סָאד
 ןעַירשעגסױא לָאק ריא טימ טשינ יװ ןוא ,וצ לעוװש רעד וצ ןוא

 ...יזול --
 -ייא ןא רעדָא טסאג ןביל א טָאה סָאװ ,דניק א יװ ןעזעגסיוא טָאה יז

 טלָאװעג יוװ ןוא ןָאטעג זָאל ןקיטפעה א ךיז טָאה יז ,ןעזרעד רעטָאפ םענעג
 ןַײז ןיא ךיוא ןוא ריא ןיא רעבָא ךיז טָאה יז .ןלאפוצ טסורב סטסאג םוצ
 .ןטלאהעגּפָא ךיז ןוא -- טנָאמרעד רעטלע

 רעטכער עמאס ןיא סָאװ ,דניק א יװ רעדיוװ ןוא ,עכעלקילג א רעבָא
 ,רעטער א ,ןעמוקעג ץעגרע ןופ ףליה א טכירעגמוא םעד טלָאװ ענַאקאס
 -קילג א -- ,טנאה רעד ןיא םיא אב זיא ףליה רעלא ןופ לסילש רעד סָאװ
 רעטסכעה רעד טציא ריא טעװ ןשטנּוװ עקירעהזיב עלא וצ סָאװ ,עכעל
 - סָאװ ,עלעקעּפ סָאד יז טָאה -- ,ןרעװ ןבעגעג ןטראגעג-טסכעה םענופ שטנּוװ
 ןוא ןָאטעג זַײװ א םיא סָאד ,ןביוהעגפוא ןגיוא סיזול וצ ,ריא אב טנאה ןיא
 :ןעירשעגסיוא לָאמאכָאנ

 ,.!יזול --
 ?רָאפ ָאד טמוק סָאװ ןוא טעשעג סָאװ ,עלעטיג ,זיא סָאװ --
 בוטש ןיא ךיד זָאל ךיא ןוא ,יזול ,ָאד טציא עכמיס א ןוא עדוס א --

 ןעשיומ טרָא ןפא ָאד רימ טסעוװ וד זיב ,ּפָארא טינ לעווש ןופ ,ןַײרא טינ
 .ןעוועשטניווּוצ טשינ

 ?ןעוועשטניוו סָאװ --
 יד ראפ םיא יז טָאה ָאד ןוא -- ,עז טָא ןוא ,יזול ,םימָאי-סעכירא --

 -יומ ?םידָאגב ,, יד ןענַײז ָאד טָא -- ,ןזיוואב עלעקעּפ סָאד לָאמאכָאנ ןגיוא
 .טיירגראפ געוו ןיא ןיוש ךיז טָאה רע סָאװ ,סעש

 -אווא !םימָאי-סעכירא עדאווא ?םימָאי-סעכירא ?!דניק ,וטסדער סָאװ --
 .ןעוועשטניוו עד

 ןיזול ןוא ןעלעטיג ןשיװצ זיא לעווש-בוטש רעד ףא סייב ,טלמעד טָא
 ןעשיומ טימ ,טַײל-בוטש עלא ןיוש ןענַײז ,שינעגעגאב יד טָא ןעמוקעגרָאפ
 רעדניק יד ןוא ,טשוקעג ךיז ןבָאה רעדירב עדייב .ריט רעד וצ וצ ,שָארעב
 םענופ ךיוא ןוא ,ןפלָאהעג ןָאטסױא לטנאמיגעוו םעד רעטעפ םעד ןבָאה
 -ײלּפ סטסאג ןרעטניה ןענאטשעג טַײצ עצנאג יד ןיא סָאװ ,עלָאגעלאב
 -אב א ןיא טסאג םעד עשיומ ךיוא טָאה דלאב .ןעמונעגוצ קעּפעג סָאד ,סעצ
 ןעמ טָאה ןיהא .טריפעגּפָא רעמיצ ,ןטיירגראפ םיא ראפ דימָאט ,ןרעדנוז
 עטָאּפאק יד טרָאד ךיוא טָאה רע .טכארבעג ןשאוומורא ךיז ףא רעסאוו םיא
 ,רעקידנסאּפ עדוס רעד וצ ןוא רערעדנא ןא ףא ןטיבעגרעביא געוװ ןופ
 םוצ ןעמוקעג רעמיצסע ןיא קירוצ ןיוש רע זיא םורא עלַײװ א ןיא ןוא
 .טראוועג םיא ףא ןבָאה סָאװ ,טַײל-בוטש יד וצ ןוא םעליוא ןקידנעיירפ ךיז

 םיסרָאשעמ .ןעשיומ ןבעל ,ןָאנבױא ןבעגעגּפָא םיא ןעמ טָאה טרָא ןא
 ןענַײז רעדניק יד טימ עלעטיג ןוא ,טנידאב ןבָאה ןטסניד ןוא ,טלַײעג ןבָאה
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 ןוא ןענידאב ףא ךיוא -- ןענאטשעג לקנעב ןַײז רעטניה ןוא טַײז רעד אב
 .ןעגנאלרעד וצ ןַײז טעוו'ס קיטיינ סָאװ ףא

 ,עטלייצעג יד טימ ןסע ןסייב ןוא ,ןסעגעג םענעבעגעגפוא ןופ טָאה יזול
 .טדערעג רָאנ רעטרעװ עטלייצעג ,ןסעזעג ןעשיומ וצ טנעָאנ ןענַײז סָאװ
 יד טימ ךיוא עבלעז סָאד ,ןיילא ןעשיומ טימ ,רעדורב ןטימ עבלעז סָאד
 -עדוס יד ןוא רעייז ןעוועג טגיילעגפוא ,ןעז וצ ,זיא רע שטָאכ ,טַײל-בוטש
 .ןעוועג עכינ םיא זיא גנולגנירמורא

 רעד זא ,טרעקאלפעצ לָאמאכָאנ ךיז טָאה עדוס יד זא ,רעטעּפש ןוא
 ןוא ןסע סָאד רעִירפ םיא טָאה רע סָאװ ,טסאג ןיא ןסעגראפ טָאה םעליוא
 ,ןסעומש םוצ רעוװו -- ךיז ןעמ טָאה רעדיװ ןוא ,ןגָאלשעגרעביא ןעקנירט
 -עג -- םענייניא עלא וצ רע ןוא ןעקנירט םוצ רעװ ,ןעמראיל םוצ רע
 ןוא ,טלעטשעגנַײא רעדיוװ ךיז טָאה למוט רעקידרעַירפ רעד ןוא ,ןעמונ
 -רעַירפ םוצ יו רעדיוו ןעמ זיא -- ,טקראטשעג ךיז ,רעַירפ יו ,רעמ ךָאנ
 .סיורא ץנאט םענעסירעגרעביא

 רעַײנ א .טצנאטעגטימ יזול רעטעפ רעד ךיוא ןיוש טָאה לָאמ סָאד ןוא
 ןגיוא עלא יװ טציא ןבָאה םיא ןופ ןוא ,ןעמוקעגוצ זיא שטנעמ רעשירפ
 -אב ןַײז יוװ ךָאד ,ןעמאזוצ עלא טימ שטָאכ ,ץנאט ןיא זיא רע ןוא ,טנָאמעג
 -ראפ-קראטש א ,ןגיוא ענעסָאלשעג-בלאה טימ ,ןעגנאגעג ךיז גנאג רעדנוז
 ענָאװאק רעכיוה טימ יו ,רעטלייטעגסיוא ןא ,רענעמונעגסיוא ןא ,רעטפיט
 .ןטלאהעגפוא קידװערָאּפש יא ךַײר יא ןעגנוגעוואב יד ןיא ןוא ,עכמיס ןוא

 ןעקנורטאב ןצנאגניא ןיוש זיא םעליוא רעד ןעוו ,רעטעּפש ךָאנ ןוא
 -סיוא ןא ןוא רעטליטשעג א שיט םאב קירעפעלש ןיוש זיא'ס רעװ :ןעוװעג
 -נָא שיט ןפא ּפָאק םעד ןוא טלמערדעג קידנציז רעװ ,ןסעזעג רעטּפעשעג
 ןוא רעטלטיורעצ רעמ א סערקיש ןופ ,טרעקראפ ,רעוװ ןוא ,טראּפשעג
 -אט ךיז ןוא טעּפעשטעג ךיז ,ןָאטעגנָא םיסַײמ טָאה רענייא ;רעטעילוהעצ
 ןוא טנַאמרעד ךיז ןסעקיולכאמ עטלא טָאה רערעדנא ןא ,טכוזעג ןסעמור
 עטסָאבעלאב רעד ןוא סָאבעלאב םעד טָאה'ס רעװ ,ןכָארקעג געלשעג ןיא
 --;פרָאװעגסױא םִיָאטאכ עטלא ןעמעװ רעװ ןוא ,טגָאזעג ןטַײקבָארג

 ,םענייק ןופ טקרעמאב טינ למוט ןוא שאר ןופ ,ךיז ןבָאה טלמעד טָא
 -סיורא םעליוא ןסיורג ןופ ,יזול רעטעפ רעד ןוא עשיומ ,רעדירב עדייב יד
 סָאװ ,רעליטש רעד ,לאז רעטַײװ רעד ןיא ןעמוקעג ןענַײז ןוא ,טקורעג
 טסעג טרָאד ןענַײז ןטלעז סָאװ ןוא ,טכיירגרעד טינ ןיהא טָאה עכמיס יד
 .ןרָאװעג ןעמונעגפוא

 ןא עילעטס רעד ןופ ,ּפמָאל א רָאנ רענייא טנערבעג טרָאד טָאה'ס
 ,טארדאווק ןיא ,ןטַײז ריפ עלא ןיא ןענַײז ליד ןפא .רעקידנעגנעהּפָארא
 -- לאז ןופ ןעלקניוו ריפ עלא ןיא ,ןגעלעג טײרּפשעגסױא סעקשזעטס
 עכעלגנעלילָאמש ןוא עבָארג טימ סערדנאעלָא ,סענָאזאוו-סוקיפ עסיורג
 ןופ ור א .ןענאטשעג סעקשזיידידרע עסיורג ןיא ךעלטעלב ןוא רעטעלב
 ,ןגַײװש ןסקיוװעג ןעוו ,טכאנאב ןופ ור א ,ןגָארטעג ייז ןופ טָאה סקיווװעג
 ןופ ךיוא ןוא ,עטײרּפשעגסיױא-טארדאווק ןיא סעקשזעטס יד ןופ ךיוא ור א
 -רעביא ןלָאכעשט טימ ןלוטש עקירעדינ-בלאה ןופ -- לבעמ ןשיצירּפ ןכייוו
 .לָאכעשט א ןיא עפָאס רעטעבעג-רעווש א ןופ ךיוא ןוא ,ןגיוצעג
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 םענופ ,טדערענּפָא-טשינ ,טדערעגּפָא יו ,רעדירב עדייב ךיז ןבָאה ?יהֹא
 -דנָאלבראפ ןטסימוא ןוא ןרעגמוא יוװ ןוא ,טרעטַײװרעד םעליוא ןסיורג
 ,טעשז

 יז ןענַײז םענייק .טקרעמאב טשינ בוטש ןיא ןלעפ רעייז טָאה רענייק
 עכלעוו ,ךעלקינייא יד טימ עלעטיג רָאנ ןיילא .ןעגנאגעגנָא טשינ ןיוש
 ןופ םיא ,ןעמוקעג זיא יזול רעטעפ רעד טניז ןופ ,טַײצ עצנאג יד ןבָאה
 קידנעעזרעד טשינ םיא םעצולּפ ,טציא ןבָאה ,טזָאלעגסורא טשינ גיוא
 -עגקעווא ןכוז ךיז ייז ןבָאה -- ,טשינ -- ןעשיומ ךיוא ןוא ,םעליוא ןשיוצ
 -וקעג לאז ןופ לעוװש רעד וצ ןענַײז ייז זיב ,רעמיצ וצ רעמיצ ןופ ,טזָאל
 עדייב ענעי קידנעעז ןוא ,קידנבַײלב לעוװש רעד ףא ןוא ,קידנעמוק ןוא ,ןעמ
 ךיז ייז ןבָאה ,ןריפ סעומש ןליטש א ךיז ןשיװצ ןוא ןריצאּפש לאז ןיא
 ,ןטָארטעגרעבירא טשינ לעװש יד ץערעכערעד ןוא ַײשּפָא ןופ ,ןטלאהראפ
 .טזַײּפשעג ןגיוא ערעייז ןטַײװנופ ,עקידנעייגמוא ,טכיל ייווצ ןופ יװ ןוא

 ,רעקידנּפאכרעביא ןא רָאנ ,סעומש רעצרוק א זיא רעדירב יד ןשיװצ
 .ןעמוקעגרָאפ טלמעד

 :ןָאטעג גערפ א ךיוא ןיזול אב עשיומ טָאה ןרעדנא ןשיװצ
 ווירב ןיא טָאה רע יװ ,טרָאד ןופ טציא רע טמוק ,סע טסייה ,זיא --

 ?ןבירשעג
 .טרעפטנעעג יזול טָאה -- ,ָאי --
 -אב -- ,ןסיוו טלָאװעג רעטַײװ עשיומ טָאה -- ,עקאט טָאה רע ןוא --

 ?רעקירעיײז א עקאט טבַײלב רע ןוא .ןסָאלש
 .טרעפטנעעג יזול רעטַײװ טָאה -- ,ָאי --
 ,טביילגעג טינ לָאמנייק סע ךיז טלָאװ רע זא ,ןיזול ,ןגָאז םיא רע זומ --

 .:ותעד לע התלע אל זיא'ס ןוא
 ?סיוא םיא סע טעז םורק יוזא --
 ענעי ןיא טינ טייג טלעוו עצנאג יד זא ,רָאנ גָאז'כ ,טינ גָאז'כ ,ןיינ --

 ריד ףא ךיוא ןוא ,ןעגנאגעג טינ זיא עטאט רעקיליײה רעזדנוא ,םיכָארד
 .שעדיכ רעדליוו א רימ זיא

 ?ךערעד רעד ריד ךיז טכאד םורק יוזא --
 זיא'ס רעבָא ,םיא ןופ טכארטעג טינ לָאמנייק בָאה'כ .טינ סייוו'כ --

 .ערקירפ ןוא דליוו
 סָאד רימָאל לַײװרעד ןוא ,עצדרעסירעדורב ,ָאי עשז טכארט זיא --

 ,לָאמשרעדנא ןא .געוו ןופ דימ רעייז ןיב'כ .ןזָאל
 לאז ןופ ךיז ןבָאה ייז .טקידנעראפ סעומש רעד ךיז טָאה ַײברעד ןוא

 -ייא יד ןוא ,בַײװ סעשיומ ,עלעטיג -- ענעגייא יד ןוא ,טזָאלעג ןייגסיורא
 יװ ייז ףא ןוא ןענאטשעג לעוװש רעד ףא עליטש ןענַײז סָאװ -- ,ךעלקינ
 ןילק א ,לאז ןופ ןייגסיורא םאב ,םענָאּפ סעשיומ ףא ןבָאה ,טראוועג
 יװ טשינ ,ןפָא ןוא ךעלקירעיורט ןגיוא ענַײז :ןעזרעד טקורעגנָא לדנקלָאװ
 ןגינעגראפ ןופ -- עכמיס א סייב ןעז וצ ייז ןעוועג טניווװעג ןענַײז ייז
 ,טערומשזראפ

 .ןעניז ןפא ףורא טשינ :
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 יראפ א םענייא ןיא זיא ןטנָאמרעד ןביוא ןכָאנ םורא געט רָאּפ א ןיא
 -עג םיא אב קידנעטש ךיז טָאה סָאװ ,דָאס ןופ לסילש ןטימ עקלאכימ טכאנ
 -דָאס רעד וצ גנאג םענעכָארבעג-ךעלטלא ןטימ ןוא קידנעבארקש ,ןענופ
 .ןעמוקעגוצ עקטרָאּפ

 ךיוא רע טָאה ,ןָאט טעברא ןא סעּפע ףראד רע ןעװ ,קידנעטשאב יװ
 טָאה רע .טעשטרובעג שילעטָאברעװיױא ןוא ןיילא ךיז וצ טדערעג טציא
 ,קידנפערטנַײרא טשינ ךָאל-לסעלש ןיא ,טערָאּפעג לסעלש םאב גנאל ךיז
 עראוו א ןוא טיירב ,ןצעמע ראפ יװ ןוא ןסָאלשעגפוא סָאד ףָאסעל ןוא
 .טנפעעגפוא עקטרָאפ יד ,קידנכאמ

 -- םיטאבעלאב יד ןופ רעצעמע טעוװ דלאב זא ,ןעוועג ןעמיס א זיא סָאד
 טימ רעדָא ,טסאג א םענייא טימ -- עשיומ ןיילא רעדָא ,עלעטיג רעדַא
 טכאנראפ ןיא ןפיוא ןטיירב-שידיגענ א ףא ןוא ,ןעמוק דָאס ןיא -- ,עכעלטע
 .ןעגנערבראפ טפול רעשירפ ףא

 :עקאט ןוא
 -ומדיּפ ןכעלכיוה א ןופ טקוק סָאװ ,ריט-דאראּפ רעד ןופ ךיז טָאה דלאב

 ,סיורא רָאדירָאק םענרעזעלג םענופ ,רעבירא סאג ןיא ףיוה ןכרוד קער
 .ןזיוואב ךיז ,יזול רעדורב ןַײז םיא ךָאנ ,עשיומ רעַירּפ

 -עקראפ ףיוה ןיא טנורפ-בוטש ןופ ןבָאה ,ּפָארא ּפערט יד ןופ ןענַײז יז
 ןוא ,ײבראפ גנאגנַײרא ןטשרעטניה םעד ןוא בוטשסע רעד ַײבראפ ,טעווער
 .ןעמוקעג דָאס םוצ

 -ראפ ,טיור ןעזעגסיוא ,קידנעמוקסיורא ריט-דאראּפ ןופ ,טָאה עשיומ
 םענעביוהעגפוא ןא טימ ,קַיור -- יזול ןוא ,לבלּוװעמ יװ סעּפע ןוא טציווש
 ןוא ,סיורא טַײרטש א ןופ יװ -- עשיומ .טגיילעגפוא ןוא טגינעגראפ ,ּפָאק
 א קילב א טימ ןוא רעגיז א-- יזול ןוא ,טַײרטש ןטליּפשראפ א ווערע
 .ןשירעליּפש-קַיור

 ,טכאנ רענעי ןופ סעומש םעד טצעזעגרָאפ טציא רעדירב יד ןבָאה סָאד
 טאהעג רָאנ ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,טלמעד ןופ ,ןעמוקעגרָאפ זיא עדוס יד ןעוו
 -- יזול -- רעדירב יד ןופ רענייא סָאװ ,םעד רעביא ןוא ,םיא וצ טרירעגוצ
 -ענאשעג -- עשיומ -- רעטייווצ רעד םיא טָאה ,געוו ןופ דימ ןעוועג זיא
 .טזָאלעג לָאמשרעדנא ןא ףא ןוא ןסירעגרעביא סעומש םעד ,טעוװו

 -אב טנַאקעג טָאה'ס רעװ ,טָאה רעבָא טַײצ-ןשיװצ רעד ןיא .טזָאלעג
 ,ןעגנאגעגמורא רעקידלודעגמוא ןא יו זיא עשיומ זא ,טקרעמאב ,ןקרעמ
 רעדניק .ןזיוואבסיורא טַײקטײרטשעצ סָאמ עשּפיה א ןוא רעטגערעגפוא ןא
 טשינ ,עשיומ טָאה געט רָאּפ יד זא ,טקרעמאב ןבָאה ענעגייא-בוטש ןוא
 ןוא טשימעג סקירעביא סעּפע ךיז טַײקשיטאבעלאב ןיא ,רעגייטש ןַײז יו
 עשיומ יו ,טקרעמאב ןבָאה רעדניק .טיירדעג ךיז ןכאז-בוטש םורא ליפוצ
 סעּפע טָאה ,ןצעז ךיז ףא לקנעב א סיורא טקור ,שיט םוצ וצ לָאמעלא טייג
 -אכ רעדיוװ דלאב ןוא ,רעטנורא שיט ןרעטניה קירוצ סע טקור ,עטָאראכ
 .ריפא רעדיוו לקנעב סָאד טמענ ןוא ,עטָאר

 טָאה ,םיא וצ ןטסטנעָאנמא סָאװ ,רעבָא עלעטיג .רעדניק יד -- סָאד
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 ילדעק ןוא ,ּפיל עטשרעטנוא יד םיא טרעטיצ סע טפָא יו ,טקרעמאב ךָאנ
 עטשרעטנוא יד וצ רע טלאה ,ןקרעמאב וצ סָאד ערעדנא ןבעג וצ טשינ
 .עלַײװ א ליומ טכאמעגוצ א טימ טבַײלב ןוא רעטשרעבייא רעד טימ

 גערפ א טוװּורּפעג םיא אב לָאמנייא יז טָאה -- ?עשיומ ,ריד זיא סָאװ --
 .ןָאט

 ,טרעפטנעעגּפָא ,קידנליוװ טשינ יו ,ריא רע טָאה -- ,טינרָאג ,טינרָאג --
 .ןסױטשעגּפָא יז

 -עצ סנאמ ריא ןופ עביס יד זא ,טנעקרעד ךַײלג טָאה רעבָא עלעטיג
 ,ערעדנא ןייק טינ זיא ןעמוקנָא סיזול ךָאנ געט עטצעל יד טַײקטיײרטש
 .יזול עקאט ןיילא רָאנ

 א ןיזול ןיא (יז רָאנ טשינ ןוא) יז טָאה ןעמוק סיזול ךָאנ ךַײלג לַײװ
 -עג ןוא רעקידנגַײװש-טכארטראפ ןייק לָאמעלא יװ טשינ :ןעזרעד יּוניש
 ;םיא ףא טיוה עַײנ א סעּפע יוװ ןוא טנפעעצ יװ לָאמ סָאד רָאנ ,רענעסָאלש
 ןכאז רעביא ןגיוא יד טימ טגעלפ רע ןעוו ,קידנעטשאב רעַירפ יװ ,טשינ
 -- טציא .ןיינ .ןכוז סעּפע טפול רעד ןיא ןוא לעלָאכ ןיא ןוא ןקוקרעבירא
 יד ןיא ךַײלג ןעמעלא רע טָאה ,םענענופעג ןופ ךעלקילג ןוא ,ןענופעג יו
 יװ ,ןעלבצנאמ טימ ,טַײל-בוטש יד טימ טּפָא ןוא ,טזָאלעגוצ ,טקוקעג ןגיוא
 ןוא טדערעג ,טריפראפ סעומש א ,רעדניק טימ יוװ ,עסיורג טימ ,ןעיורפ טימ
 .ןדייר טזָאלעג ךיז

 סיזול -- טצונעגסיוא טַײהנגעלעג יד עלעטיג םורעד טָאה -- ...יזול --
 .םיא וצ טדנעוועג לָאמנייא ךיז ןוא -- טַײקטזָאלעגוצ

 ןוא טנידאב שיט םאב םיא טָאה יז סייב ,ןסע םאב ןעװעג זיא'ס
 .ןטלאהעג רעשיוקאה-סאש א ראפ טַײצ יד טָאה יז

 ,..יזול --
 ?עלעטיג ,זיא סָאװ --
 -לבצנאמ ערעַײא ןיא :טינ לביראפ ןייק בָאה ןוא ,יזול ,לכיומ רימ ַײז --

 ..טגָאז עשיומ רעבָא ,טינ ייטשראפ'כ לַײװ ,טינ ךיז ךיא שימ ןכאז עש
 ...עשיומ טגָאז סעּפע

 ?סָאװ זא --
 .ריד אב ךערעד רעַײנ א סעּפע זא --
 .טלכיימשעג ,ריא ףא קידנקוק ,טָאה יזול
 ?רעַײנ א ביוא ,עלעטיג ,טוג ךָאד זיא ?רעַײנ א זא ,סָאװ זיא --
 ...עשיומ רעבָא ,ָאי --
 -ּפָא ריא רע טָאה -- ,ןעשיומ ףא ןוא רימ ףא ןיוש ךיז זָאלראפ זיא --

 .ןסירעגרעביא דייר יד ריא טומטוג ןקיסאּפש טימ ןוא טרעפטנעעג
 טיירטשעצ זיא רע .טראוועגסיוא געט עכעלטע טָאה ןיילא עשיומ ןוא

 רע טָאה טציא ןוא .טיירדעג ךיז ןכאז-בוטש יד םורא קירעביא ןוא ןעוועג
 -ורב ןיא רעדורב ןטימ טכאנראפ ןיילא זיא רע ןעוו ,טרעפיצעגּפָא טַײצ יד
 ךַײלג זיא ןוא טמאזעג טשינ ןיוש רע טָאה טציא ,ןבילבעג רעמיצ סרעד
 ;ןטָארטעגוצ ענימ ןוא ןָאט ןטרעדורעגפוא ןא טימ ןעיניא םוצ

 -אסעב זא ,ןייטשראפ וצ ןָא טינ טבייה ןוא טשינ טייטשראפ רע --
 ןַצ -- ?ייז , ןוא ,?ייז , וצ רָאג יזול טמוק יװ ??ייז , ןענַײז רעװ ,לקאכ
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 ,8 ןיא יוזא .!םינָאיראווא-סעכָאלעמלאב -- "יז , ןוא ,רע -- רע ?ןיזול
 רעצנאג רעד אב סעּפע סָאװראפ זיא .םוטעמוא ךיוא יוזא ןוא ,ןעמ טגָאז
 ?סעמע רעד ,?ייז , אב דָארג ,"ייז , אב ןוא ,רעקעש רעד טלעװ

 ןבלעז ןטימ ןוא טקרעמאב טַײקטרעדורעגפוא סרעדורב םעד טָאה יזול
 ןוא ןעזעגסיוא טָאה רע .ןרעפטנעּפָא םיא טלָאװעג טינ ,רענעי סָאװ ,ןָאט
 ןוא ןרעסאוו עפיט ןיא טציז סָאװ ,ףיש ענעדָאלאב-לופ א יװ ,טליפעג ךיז
 רָאנ םורעד טָאה רע .ןעניגראפ גנאג ןקַיור ןוא ןרעכיז א ךיז געמ סָאװ
 :טגָאזעג

 -ַאכ ,ןעד ןענַײז ?םיצארעמא זא ןוא ?סָאװ זיא ,סעכָאלעמלאב זא ןוא --
 -עג ךערעד רעייז סָאװ ,רָאנ ךָאד זיא'ס ?טינ ןדִיי ןייק םיצארעמא ,עליל
 .ייז ןופ טינ רעבָא ,ךערעד רעייז ןופ ןדייר רע לָאז זיא ,טינ םיא טלעפ

 ךַײלג טָאה רע ןוא ,ןעזרעד רענגעק ןַײז ךיז ראפ עשיומ טָאה ָאד ןוא
 א טמיטשאב סיורָאפ ןופ ןוא ןָא בייהנָא ןופ זיא ליּפש יד זא ,טליפרעד
 טנעוו ריפ עגנע יד ,טלעפעגסיוא טפול יװ דלאב םיא טָאה'ס .עטליּפשראפ
 םיא ןלעוװ ,טכאדעג םיא ךיז טָאה ,ןסיורד ןיא ןוא ,ןגרָאװעג םיא ןבָאה
 רענגעק ןַײז ןגעק רעסעב ךיז טעװ רע ןוא ,ןעמוקנָא ןעקנאדעג יד רעטכַײל
 יד לָאז רענעי ,ןליופאב ןעקלאכימ וצ דלאב םורעד טָאה רע .ןרעװ ןענעק
 ןיוש ךעוקיוו ןוא סעומש ןקידרעטַײװ םעד יידעק ,ןענעפע עקטרָאפ-דָאס
 .ןצעזרָאפ טפול רעשירפ רעד ףא

 -נעייטש טַײז א אב ,ןעמ טָאה ,דָאס ןיא ןַײרא ןענַײז ייז זא -- טָא ןוא
 -עטס רעטשרע רעד ףא ,טָאה יזול רעטעפ רעד יװ ,ןקרעמאב טנעקעג ,קיד
 -נעהּפָארא טימ םיוב רעדנא ןא ראפ ּפָאק םעד לָאמעלא ,קידנעמוק עקשז
 זיא יזול רעטעפ רעד לַײװ ,טינ עשיומ ןוא ,ןגױבעגנָא ןגַײװצ עקידנעג
 .ןעשיומ ןופ רעכעה

 סנייא ,עקשזעטס רעקידרעטַײװ א ףא ןיוש ייז ןעמ טָאה ךָאנרעד
 םעד ,םענטלאטש ןוא ןכיוה א םענייא :ןעזעג ןייגמוא ,ערעדנא סָאד ןבעל
 יװ ,סעטָאּפאק עצראווש ןיא עדייב ;ןרענעלק א -- טַײז ןַײז אב ןטייווצ
 -עיקש רעטצעל רעד ןיא ,טציא ןבָאה עדייב ןוא ,ןכָאװרעדניא סעבאש ןטימ
 ןא ןיא לָאמא טַײל עגולק עטלא ייווצ יװ ,ןעזעגסיוא ,קידנריצאּפש ןַײש
 עכיוה ,ּפָארא טרעדינ גָאט רעד ןעוו ,ןטרָאג א ןיא טכאנראפ ,דנאל טלא
 .קידנעלדנאהאב םינָאיניא עטסּוװאב ןיילא ייז רָאנ ןוא

 -ייא זא ,טקרעמאב ןעמ טָאה ,טקוקעגנַײא רעסעב רעבָא ךיז טָאה עמ זא
 עטשרעטניה יד ןיא טנעה יד קיור טַײצ עצנאג יד טָאה -- יזול -- רענ
 אב -- עשיומ -- רעטייווצ רעד ןוא ,ןטלאהעג עטָאּפאק רעד ןופ סענעשעק
 -ורב םוצ לָאמעלא ּפָאק םעד טָאה ,קידנעיײגסיורָאפ לסיב א ןוא טַײז ןַײז
 םוצ יו רע טָאה ןעגנוגעוואב-טנעה עקיורמוא טימ ןוא טדנעוװעג רעד
 .ןעגנאלרעדפורא טלָאװעג טַײקכױה סרעדורב

 ,רענעי ןוא ,ןטסָאמעג ןעוועג ןענַײז ַײברעד ןרעכעה םענופ טירט יד
 רערעכעה רעד רעבָא ,געוו םעד רעִירפראפ םיא טפיולראפ ,רעדורב רעד
 ,ךיז זומ רעקירעדינ רעד -- טרעקראפ ,ךָאנ טינ טַײקיפיול סמענעי ךיז טיג

 .ןשטנעמ-רעקפעה -- םינָאַירא װא 1
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 ,ןסאּפוצ טַײקנטסָאמעג סנרעכעה םוצ קירוצ ,ןפיולסיורָאפ ןכָאנ לָאמעלא
 .ןלעטשוצ ךיז גנאג ןוא טַײז סמענעי וצ רעדיוװ ןוא

 ץיה ןוא ךעוקיוו םענופ םענָאּפ סָאד ןוא ןרעיוא יד ןבָאה ןעשיומ אב
 רָאנ ,טליקענּפָא טינ םיא טָאה טפול עליק עקיטכאנראפ יד ןוא ,טמאלפעג
 -פול ןוא ןרעַײרפ בילוצ ,טָאה יזול ןוא .טרעקאלפעצ רעמ םיא ,טרעקראפ
 .טאהעג טקורעגפורא ןרעטש ףורא ןוא רעכעה לטיה סָאד ,ןעקנעד ןרעקיט

 ןופ ,סעטיש ןוא גנעג ,םיכָארד ענעדיישראפ ןופ טלמעד טָאה יזול ןוא
 ייז טָאה רע סָאװ ,טסרעמ יד ,עקינייא ןופ .טדערעג עקילייה ענעדיישראפ
 ןוא טרָא ןייא ףא רָאנ טנערב ןוא טייטש סָאװ ,טכיל א טימ טכַײלגראפ
 -- סיורג ביוא ,טרָא ןיילק א -- ןיילק ביוא :םורא ריא יו ,רעמ טינ טכיולאב
 ןיהּוװ סָאװ ,טכיל רעקידנעיײג א וצ ןכילגעג -- ערעדנא ןוא .סרעסערג א
 א וצ ןכילגעג עקינייא ..רעזַײװגעװ א ראפ טניד ןוא יז טכיול ,טייג יז
 יד םיא ןופ ןעִיצ רעטרע-גערב עטנעָאנ יד רָאנ סָאװ ,רעמוז םוא ךַײט
 עטַײװ-דליװ סָאװ ,גנילירפ םוא סוגסיוא-ךַײט א וצ -- ערעדנא ןוא ,עפעש
 ...ןסָאגאב ןוא טרעּפכורפאב םיא ןופ ןרעוװ ןכעטעש

 ,עכמיס א ןופ :סעכמיס ןטרא ענעדיישראפ ןופ טדערעג ךיוא טָאה רע
 טבייה עכלעוו ,רערעדנא ןא ןופ ןוא ,עילעטס רעד זיב רָאנ טייגרעד סָאװ
 ןוא גנוי טלא ןופ טכאמ -- רעדנּוװ טפאש ,טרעטַײל ןוא טבייהרעד ,ףורא
 -פורא ךייה רעטסכעה רעד זיב ןָאק סָאװ ,אזא -- ךאז רעטסבָארג רעד ןופ
 ,ןעגנאלרעד

 רעריפ עלא אב טשינ זיא ץלא סָאד זא ,ןזיוורעד ןוא טדערעג טָאה רע
 ןיוש לאלכיב ןוא ,ענעמונעגסיוא ,עקינייא אב רָאנ ,ןעניפעג וצ רָאד םענופ
 -- ,"םיניושיר , יד אב ,עקידרעירפ יד אב זיולב רָאנ ,טציא ןופ יד אב טשינ
 -רעד טלָאװעג שרעדנא ןוא ןפרָאװעג ךיז ,טרעװעג ךיז טָאה עשיומ ןוא
 .ןזַײװ

 .טדערעג ןסָאמ ענעדיישראפ ןופ עכונעמ רעכעלרעדנּוװ א טימ טָאה יזול
 טָאה רע ןוא ,סטוג ןוא סטכעלש ןופ ךיוא ,רעדינ ןוא ךייה ןופ סָאמ ןופ
 זא ,ןסָאמ יד ךיוא ןדיישראפ ןענַײז ןטַײצ ענעדיישראפ ןיא זא ,ןזיוורעד
 -אב סטכעלש ןוא סטוג ןופ ןסָאמ יד עליפא ןענַײז ןטַײצ ערעדנוזאב ןיא
 טשינ ענעמונעגנָא ןעמעלא ןופ סָאד זיא םורעד ןוא :;ערעדנוז
 ענעמונעגסיוא ראפ טארפיבוא ,ןעמעלא ראפ זומ ןייק ןוא וװעיוכעמ ןייק
 ןסָאמ יד ןשרעדנארעביא ןענָאק סָאװ ,עניוזא ראפ -- עטלייצעג ראפ ןוא
 עלא ןענַײז ,םורעד ןוא ,ןײכָאל ןוא ;ןכערבפוא ןגעוו עַײנ ןענָאק סָאװ ןוא
 טזַײװ ןוא ּפָא םיא טגערפ רע סָאװ ,ןעגנוגערּפּפָא ןוא סעַײר ,סעשיומ ,ענַײז
 -סיוא דעד לַײװ ,טינ גערפּפָא ןייק ,ןגעוו ענעטָארטעגסיױא יד ףא ןָא םיא
 -עגייא ןא ןפאש וצ טכער טָאה ,??עציוי , א ןַײז וצ טכער טָאה רענעמונעג
 ןַײז ,געו רעד ,רע טעװ ךָאנרעד סָאװ ,ןיילא ךיז ראפ רעירפ ,געוו םענ
 .טגערפעגּפָא רעדיוו טָאה עשיומ ןוא -- ,עלא ראפ ןוא ליפ ראפ ךיוא

 רע טלָאװ ,ןעװעגַײב ךעוקיוו םעד טָא סייב טלָאװ רעדמערפ א ןעוו ןוא
 ןוא ,ךיז ראפ רעטייל ןכיוה א טעז רע זא ,טכאדעג םיא ךיז טלָאװ ,ןעזעג
 רענייא ןעוו רעבָא ;םיא ףא ףורא ןעייג ןטַײז עדייב ענַײז ןופ ןשטנעמ ייווצ

 ,םאנסיוא 1
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 םיא זיא ענעמונעגנַײא סָאד ןוא ,ּפערט ךָאנ ּפערט טמענ ,קַיור טגַײטש
 -גנירג ךָאנ םיא -- טרעקראפ ,ןטַײקירעװש ענייק ןָא ,ןעמוקעגנָא טכַײל
 ,טַײז רערעדנא רעד ןופ ,רעטייווצ רעד זיא -- ,ןבעגעג סיפ יד ןיא טַײק
 ןוא ,ךייה רעד ראפ עריומ טָאה :קילעטשרעטניה ,ןײגכָאנ םענעי ליוו סָאװ
 יפורא םענופ סיפ יד וצ ןגיוא יד טימ רע זיא ןייגפוא ןופ טַײצ עצנאג יד
 ךיז טנרעל ,יײז ףא טקוק ,ןדנובעג ,טַײז רעטייווצ רעד ןופ סָאװ ,רעייג
 -ןגַײטש סמענעי לַײװ ,ןַײא טינ םיא ךיז טיג ערעל יד ןוא ,ייז אב ןאּפש
 -עג טינ ךייה יד זיא ּפָאק סנטייווצ ןראפ ןוא ,םיא ראפ סָאמ ןייק זיא סָאמ
 .עריומ סעמכאמ ןוא לדניװשּפָאק סעמכאמ ,טסַאּפ

 ןבָאה ןעגנוַײרבסיױא ןוא סעַײר עלא ןעוו זא ,ןעוועג זיא ףָאס רעד ןוא
 ןטלמאזעגנָא ןופ טָאה רע סָאװ זא ןוא ,םענייא אב ןעמונעגסיוא ןיוש ךיז
 דימ ןיוש ןיילא ןוא ,טגיילעגסיוא שיט ןפא ןיוש רע טָאה ,טגָאמראפ ןסיוו
 -יב ןעמיס ןייק רע טָאה ןעגנוגנערטשנָא ענַײז עלא ןופ טּפעשעגסיױוא ןוא
 א ףא יװ ןיוש ,טרעקראפ ,רעטייווצ רעד זיא -- ,טיובעגסיוא טשינ ןעיינ
 ןוא ,ןענאטשעג ,רעטיובעגסיוא ןא רעכיז ןוא ךעלעמאּפ ,גנוטסעפ רעכיוה
 טימ ןסיורג א ןגעק טייג סָאװ ,דניק א ףא יװ ,רענגעק ןַײז ףא טקוקעג
 .ןפמעק וצ ןעלטימסָאמ עקיטשינ-שרעדניק

 ןבָאה ןעשיומ רעדורב םאב יװ ,םעד ךָאנ זא ,ןעוועג זיא ףָאס רעד ןוא
 -ראפ ןוא גנאל טָאה רע ןוא ,טזָאלעגסױא סענַײמ ןוא סענַײט עלא ןיוש ךיז
 ץנימ לסיב ןיילק א ףָאסעל ןוא טכוזעג סענעשעק יד ןיא יװ ךָאנ ןריול
 ענַײט רעטצעל א ןופ םרָאפ רעד ןיא לסיב סָאד טָאה רע ןוא ,ןענופעג
 :טגיילעגסיוא

 ןשיװצ טניפעג ןוא טכוז טלעוו עצנאג יד סָאװראפ רעבָא ,ָאי זיא --
 ?עטיוט יד וצ קעווא רָאג זיא ,יזול ,רע ןוא ,רָאד רעייז ןופ עקידעבעל יד

 -יודאב טַײקכאווש ןַײז ,לכיימש א טימ יװ ,יזול ןיוש ףורעד םיא טָאה
 ,ןייטשפוא םוצ טנאה א ןטגיזאב םעד טיג סָאװ ,רעגיז א יװ ןוא ,קידנרע
 :טרעפטנעענּפָא דיללטימ ןוא עביל טַימ

 ךיוא ךָאד זיא ,טיוט ךיוא ונייבאר-עשיומ ךָאד זיא ?טיוט זא ,סָאװ זיא --
 -- טיוט שעדָאקאה םעשלאב רעד ,םאבמאר רעד ,יאקאז ןעב ןענעכַיוי בער
 ..?טיוט ,עלילָאכ ,ערעייז עריוט יד ןעד זיא ,סָאװ זיא ,ונ

 ןיא ףיט ןיוש זיא'ס .טקידנעראפ סעומש םעד רעדירב יד ןבָאה ָאד ןוא
 ןופ ןוא רעמייב יד ןופ .ןענוואד וצ ווערַײמ טַײצ ןיוש ןוא ןעוועג טנװָא
 ,ןעמיס ןייק ןיוש -- ןוז ןופ ;ןגיוצעג טַײקליק טימ ןיוש טָאה דָאס ןצנאג
 זיא ,ןעגנאגראפ טאהעג ןיוש זיא ןוז יד ןיהּוװ ,טַײז-ןגעקטנא רעד ןופ רָאנ
 -ןדלָאג א -- רעטעּפש ןוא רעטַײװ סָאװ ןוא ,עסאלב-קראטש א רעַירפא
 ,ךָאנרעד ףא גָאזוצ א טימ ,ןעגנאגעגפוא ענָאװעל עקידשעדוכ-װָא ,עסיורג
 -ךיוה ןוא רעליטש א טימ ,רעצנאג רעד טכאנ ףא ןוא טנװָא ןצנאג ןפא
 .ןטכיולאב וצ םורא םעד ןוא ףיוה םעד ,בוטש יד ,דָאס םעד ןַײש רעקידלָאג

 ,ןעגנאגעגכרוד ףיוה ןכרוד ןענַײז ,טזָאלראפ דָאס םעד ןבָאה רעדירב יד
 .טנערבעג ןּפמָאל ןוא טכיל ןיוש ןבָאה ,ןַײרא בוטש ןיא ןענַײז ייז זא ןוא
 רעד ראפ ןגיוא יד טשרעוצ עדייב ,קידנעמוק ןסיורד ןופ ,עלַײװ א ןבָאה יז
 .ןענוואד טלעטשעג ךיז ייז ןבָאה ךָאנרעד ,טערומשזעג ןַײש
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 ןופ ,טָאה עשיומ זא ,ןעזעג ןעמוקנַײרא רעייז ךָאנ ןבָאה טַײל-בוטש יד
 לסיב א ךיז טָאה רע ןוא ,טליפעג ךיז רענעגָאלשעג א יװ ,קידנעמוקנָא דָאס
 -ראפ ,יזול ןוא ,ךעלדמערפ ןטלאהעג ןיזול וצ סרעדנוזאב ןוא ןעמעלא וצ
 .ןעמוקעגרָאפ טינ זיא טינרָאג יו ןוא ַײרפ ,טגיילעגפוא ,טרעק

 רעייז ןופ ךיז-ןליפ-טוג ןקירעביא טשינ ןבילוצ ,ןבָאה טַײל-בוטש יד
 :ןעוװעג רעצאקעמ יװ ןסע-טנװָא םאב ןעגנערבראפ סָאד לָאמ סָאד ,רעטָאפ
 -- ,ןעוועג טניווװעג ןענַײז ייז יו ,טשינ -- ,ןכָאנ ךיוא ןוא ןסע ןראפ טשינ
 ,ןסע ןכָאנ דלאב עלא ןיא עמ רָאנ .ןבילקעג טינ טציא ךיז ךעלדער ןיא
 ןיא ךיז וצ -- ןעלעטיג טימ עשיומ .ןעגנאגעצ ךיז ,רעמיצ ןַײז ןיא רעדעי
 .ךיז וצ -- רעדניק יד ,רעקלא

 לָאמעלא יו טשינ ,טעבעג טעב ןַײז טלמעד ןעמ טָאה ןיזול רעטעפ םעד
 טָאה רע יװ ,רָאדירָאק םענרעזעלג םענדאראּפ ןיא רָאנ ,רעמיצ ןַײז ןיא
 ּוװ ,עקוס א ראפ טַײצ-סעקוס טניד סָאװ ,רָאדירָאק םענעי ןיא .טגנאלראפ
 קעריפ רעדעי ,טלייטעג ןעגנולײטּפָא עקיכעקעריפ סקעז ןיא זיא עילעטס יד
 טנעוו יד ּוװ ןוא ,ךעלעקעטש עטבראפעג עטגיילעגסיוא ןסכאלא ןיא טימ
 ךעלעילפאט יד ןוא ,ךעלעילפאט עניילק ןופ ,זָאלג ןופ בלאה רעכעה ןענַײז
 .וואא ןיורב ,לעג ,ןירג ,טיור :עקיבראפנדיישראפ

 ןעמ טָאה "רעמיוש , א ראפ .טלעטשעג טעב ןַײז טציא ןעמ טָאה טרָאד
 -עג ,ןעלרעיימ ,עלעגנַיי טסטלע ,סרעטכָאט סעשיומ ,סעסעדוי טלמעד םיא
 טימ בוטש ןיא רעדניק עלא ןופ סיוא ךיז טלייט סָאװ ,ןעלרעיימ -- ןבעג
 ,רעדניק ןשיוװצ עגאל רעשילרעטסיוא ןוא סעווישכ ,טַײקליטש רערעדנוזאב
 ןופ ,קידנעמוק טסאגוצ ,יזול רעטעפ רעד עליפא דימָאט טָאה םיא סָאװ ןוא
 .טלייטעגסיוא רעדניק עלא

 ,טסּוװעג טָאה רע ,ןקָארשעג ?רעמיוש , טרָאװ ןראפ ךיז טָאה לרעיימ
 סָאד סָאװ ןיא שטָאכ ,םיא ףא טגיילעגפורא זיא סעַײרכא עכיוה א סעּפע זא
 רעד טימ ןעמאזוצ ךָאד ןוא ,ןענאטשראפ טשינ רע טָאה ,טייטשאב ןטיה
 .ןעוועג םענעגנָא קידלאווג ךיוא סעַײרכא יד םיא זיא קערש

 עלא ןעװ ,ןפָאלש ןעגנאגעג ןיוש ןענַײז בוטש ןיא עלא זא ,טָא ןוא
 םירָאדאכ עלא ןיא ןוא ,ליטש -- בוטש יד ,סרעגעלעג ערעייז ףא ןיוש
 רָאנ ענָאװעל רענעדלָאג רעקידנענַײש-ךיוה למיה ןיא רעד ןופ ןַײש יד טָאה
 ןשטנעמ ייווצ רָאנ טלמעד זיוה קַיור ,קיור סעשיומ ןיא ןענַײז ,טקוקעגנַײרא
 .ןפָאלשעג טינ

 :ןעוועג ןענַײז סָאד
 טינ גנאל ךיז רע טָאה רעדורב ןטימ ךעוקיוו ןכָאנ סָאװ ,ןיילא עשיומ

 ןסייב ,םעדכָאנ ךיוא טינ ,ןענװאד-װערַײמ ןסייב טינ ,ןקַיוראב טנַאקעג
 ןעוועג רעקלא ןיא ךיז אב ןיוש זיא רע ןעוו ,עליפא טציא ךיוא ןוא ,ןסע
 יד ןָאטעגסיױא טָאה רע סייב ,זיא רע .ןגייל ןפָאלש טיירגעג ךיז טָאה ןוא
 ךָאנ ןוא ,ןבילבעג רענענָאטעגסיוא-טשינ א גנאל לברא ןייא טימ ,עטָאּפאק
 םענייא :עבלעז סָאד ןעמוקעגרָאפ ךיש יד טימ ךיוא זיא עטָאּפאק רעד
 .ןבילבעג ןציז גנאל רע זיא ןרעדנא ןטימ ןוא ,ןָאטעגסױא

 ןיילא רע ןעוו ,ןפָאלש ןראפ סָאװ ,לרעיימ -- רעקידנכאוו רעטייווצ רעד
 יזול רעטעפ רעד יװ ,ןעזעג רע טָאה ,ןעוועג רעגעלעג ןַײז ףא ןיוש זיא
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 ןוא גנאל סעּפע ןוא ,סיורא ןסיורד ןיא ,טנפעעג ריטירָאדירָאק יד טָאה
 טָאה לרעיימ .טרעקעגמוא טינ ךיז קירוצ ,ףראד עמ יװ ,רעגנעל סעּפע
 טפראדאב טָאה רע ןכלעוו ,ןיזול רעטעפ ןראפ ,סישייר :ןגירקעג עריומ
 ןיא טעּפש ,ןיילא רענייא זיא רע סָאװ ,ךיז ראפ ,סנטייווצ ,ןוא ,ןטיה
 .ןבילבעג רָאדירָאק ןיא ,טכאנ

 וצ םענָאּפ ןטימ ןוא טלעטשעגפוא רעגעלעג ןופ םורעד ךיז טָאה רע
 ןוא ,ןפָארטעג ןטיור א וצ רע טָאה דָארג ןוא ,וצ עלעילפאט א םענייא
 רעטעפ םעד םעצולּפ ןוא טכירעגמוא רע טָאה ,םעד ךרוד קידנקוקסיורא
 ןוא ּפָאק םענעסיראפ א טימ ,ענָאװעל רעד ןגעקטנא ,ףיוה ןטימניא יזול
 - .ןעזרעד ןקוק למיה םוצ קילב ןטעשזדנָאלבראפ א טימ

 רע סָאװ ,םעד ראפ-- ,ןקָארשרעד דליב ןראפ ךיז טָאה לרעיימ ןוא
 רעד ןגעקטנא רענייא ,טכאנאב ןטימניא שטנעמ א :ןעזעג טינ לָאמנייק טָאה
 .קידנקוקפורא דרָאב ןוא ּפָאק םענעסיראפ א טימ ,ענָאװעל

 ןַײז רעטנוא ,ןלאפעגוצ לטעב ןַײז וצ קירוצ רעטרעטיצרעד א זיא רע
 עצנאג יד ..ןרָאװעג ןפָאלשנא ןוא טלקיװעגנַײא ךיז ,רעטנורא ערדלָאק
 -רעד ןופ ךיז טָאה רע ןוא ,טרעדיושעג ךָאנרעד םיא סע טָאה רעבָא טכאנ
 סָאד ךָאנרעד ןבעל ןצנאג ןַײז ףא ,טגָאזעג וועגא ,ןוא ,ןפרָאװעג קערש
 .טקנעדעגראפ דליב

 -- ,סָאװראפ טינ טסייוו רע -- ,ףָאלש ןראפ סע טָאה ןעשיומ ךיוא ןוא
 -ולּפ ןוא ,ןָאטעג גייב א ךיז טָאה רע ,ןבעגעג יצ א רעטצנעפ םוצ סעּפע
 א טימ ןוא ףיוה ןטימניא יזול :ןעזרעד לרעיימ סָאװ ,עבלעז סָאד -- םעצ
 ...ענָאװעל רעד וצ ןוא למיה םוצ דרָאב ןוא ּפָאק םענעסיראפ

 טָאה רע ןוא ,ןסַײרסױרא טלָאװעג "יוא , ןא יו םיא אב ךיז טָאה'ס
 -עג ןיוש טעב ריא ןיא ןגעקטנא זיא סָאװ ,ןעלעטיג יידעק ,ןטלאהראפ ךיז
 ..ןקוק טנעקעג טשינ ,טקוקעג טינ גנאל טָאה רע .ןקעוװ וצ טשינ ,ןפָאלש
 געוו ןפא ךיז טָאה רע יװ ,םעדכָאנ ,טָאה יזול זא ,ןענאטשראפ טָאה רע
 -יובסיה) ?תודדובתה, ןופ עדימ יד ךיוא סיוועג ,טזָאלעג ?עקינַײז , יד ןופ
 -ייז יד עלא יװ ,טציא ףָאלש ןראפ ןוא ,ןעמונעגרעביא ייז אב :(סודעד
 .טעװארּפעג ןַײז ןיילא ןופ ָאש יד ,"ערע

 ,טמעלָאכעג םיא ךיז טָאה סָאװ ,םעלָאכ ןיא ךיוא דלאב ךיז טָאה רע
 רעד ןוא ,טכיל-ףעשיק יד טימ ,טימ רעד ןיא ףיוה ןיא יזול :טנָאמרעד
 וצ ןופ ּפָא ּפָאק םעד טעוװערעק רע ןוא ,םיא ףא קידנקוק ,טנייוו רעטָאפ
 ...ןקוק

 ןַײז םיא ךיז טָאה ןפיוא-ענושעמ א ףא לַײװ ,ןעוועג טפעלּפעג זיא רע
 -רעוו סרעטָאפ םעד רעטַײװ ךיז טָאה רע ןוא ,טקיטעטשאב טציא םעלָאכ
 :טנָאמרעד רעט

 עניוזא ןָא זדנוא טוט יזול -- ,טגָאזעג רעטָאפ רעד טָאה -- ,טינ טסעז,
 ...?סעשוב-סעּפראכ

 .טרעדנוזעגּפָא ןבַײלב ,ןַײז ןיילא :



 ווו

 עקינַײז יד אב יזול

 א טָאטש רעד ןיא ךיז טָאה טַײצ רענעי ו
 -יסכ עכַײר ןוא עקישיור ליפ יד ןשיװצ
 ענעעזעגנָא-טשינ א ענייא סעטקעסיםיד
 "רעוועלסארב,, יד ןופ עּפורג עניילק ןוא
 ,ןענופעג

 ןופ ןענאטשאב יז ןזיא ,א ןיא ,ָאד
 ייוװצ ,ןבלאהרעדנָא יו ,רעמ טשינ
 -- רעקירעד ןוא ,סעכַאלעמלאב םינָאינימ
 יז וצ סָאװ ,עניוזא ןופ רעבָא ,םיניויווע
 .ןעוועג טשינ ןכַײלג ןייק רָאג זיא

 -ייוו יוזא סעמכאמ זא ,ךעלדנעטשראפ
 ןבָאה ,וצרעד םערָא יוזא ןוא לָאצ ןיא קינ
 ,ערעדנא עלא יװ ,לוש ענעגייא ןייק ייז
 טמיורטעג טשינ עליפא ןוא טאהעג טשינ

 ,ןעוועג טפעדיורעג קראטש ,ןעמעלא םעד רעסיוא ,ךָאנ ןענַײז יז .ןבָאה וצ
 -עגנַײא רָאנ ךיז רעבָא לייטנטסרעמ ,ןעגנודעגּפָא לָאמא ךיז ןבָאה ייז ןוא
 ןטשרע ןקיגָאטראפ א שטָאכ ערעדנא אב ןביולרעד ייז לָאז עמ ,ןטעב
 .ןעווארּפ ןרעייז ןעינימ

 -נַײרא לָאמא ךיז טגעלפ ,ןעז ןעמ טגעלפ ,עטקעס רעד טָא וצ ,ייז וצ
 ןכאז עלעקעּפ םערָא ןא טימ ,ןעמוקעג ןליוּפ ןטַײװ ןופ ,לגנִיי גנוי א ןלעטש
 א טימ ךיוא טפָא ,ךארּפשסיוא רעקידנעגניז א טימ ,טכארבעג םייה רעד ןופ
 וצ ךיז ,רעקינייװ רעדָא רעמ לָאמא ,ייז אב יידעק ,גַײצעג-ךאפ עלעברָאט
 .ןענרעל ךיז גנוריפוא ןוא סעדימ ,עריוט רעייז ןוא ,ןעמאזראפ

 עטשרע יד :ןַײז וועראקעמ םיא ,ןעמענפוא םעראוו םיא טגעלפ עמ
 ןופ ןוא ןטלאהעגרעטנוא םיא ,ןענידראפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע זיב ,טַײצ
 יו ,סטָאג ןופ רָאנ ,סנַײד טשינ ,סנַײמ טשינ ןופ -- לטַײב םעניימעגלא
 -ייא ףא ןיוש רע טָאה ךָאנרעד .טזַײּפשעג םיא -- ,ןסייהעג ייז אב טָאה'ס
 -ערָא ןוא טליײטעג ךיז ערעדנא טימ טסנידראפ ןטימ ןוא טבעלעג םענעג
 ,ןטלאהעגרעטנוא ךיז ןופ ערעמ
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 ערעייז ןופ סאגושעמ ןוא טַײקמורפ סיורג רעביא ךיז ןבָאה ייז ןופ ליֿפ
 עמורפ ערעייז ןופ ,רעבַײװ .ןגָאלשעגסיורא סעסָאנראּפ ןוא סעכָאלעמ
 -ָאלשרעד -- רעדניק ןוא ,טנָאמעג טשינ ייז אב ןבָאה ,עטקריוואב ןענאמ
 עמאמ-עטאט אב ןבָאה -- עטלייטרוראפישימענא ןוא עטרעצעגּפָא ,ענעג
 םוצ טשינ יװַײס ןוא קירעביא זיא'ס זא ,טסּוװעג לַײװ ,ןטעבעג טשינ
 ,ןלעױּפ

 .םיסיינאט ןוא ןענוואד ןופ :טבעלעג טָאה רערעייז לייט רעטסערג רעד
 ,ןעמונראפ ןכאז עקידעגָאטאב טימ טשינ ,ןשטנעמ עלא יװ טשינ ,גָאטאב
 ראפ ןוא ,טקיטכענעג םיקידאציטָאטש יד ןופ םירָאװק יד ףא -- טכאנאב
 -- ןָאט וצ סעּפע עילימאפ רענעגייא רעד ראפ ןוא ךיז ראפ ,טלעוו רעד
 .ןסעגראפ ןכערבראפ זיב ןוא ,ךעַײש טשינ

 .עקירעייז עקינייא זדנוא ראפ ןעייטש טָא

 :רעטשרע

 .רעקיצנאווצ ףָאס .גנוי ךָאנ .רעדַײנש רעקינישרא-ריפ רעד למערווא
 יד .דרָאב ןיא ךעלרעה עקירילָאקמוא עטלייצעג טימ ,ןקאב עטאלג טימ
 רעביא שזא טייג'ס זא ,טַײקסאלב אזא ןופ ןיוש רעבָא םענָאּפ ןַײז ןופ טיוה
 ,רעטָאלב א רעטנוא רעטייא יװ ,סיוא טעז ןוא ןירג ןיא

 טימ .טזָאלראפ עכָאלעמ יד טָאה .טרעוועדעגסיוא ןוא ראד ,גנאל זיא רע
 ,דנאטשראפ ןַײז ראפ טשינ ןוא ּפָאק ןַײז ראפ טשינ סָאװ ,םירָאפס סעּפע
 ןפא ןקיטכענ טימ ,ןענוואד םורפ טימ ,רעבָא רעקירעד .ןעמונראפ ךיז
 א ןוא טלעק א ןיוש םיא טייג םיסיינאט ןוא רעגנוה ןופ ןוא ,?דלעפ,
 .ליומ ןופ ךעייר רעטכעלש

 ןיא יװ ,ןענוואד םאב זאטסקע ןיא טפָא ךיז רע טקיווק -- !ךא !ךא --
 ןעוו ,ןשטנעמ א טימ סעומש א ןטימניא עליפא ךיוא לָאמא ןוא ,סעשָאלאכ
 םיא ןופ סיורא ךיז טסַײר ןוא זדעג רעזעיגילער רעד ןָא םיא טמוק'ס
 ...גנילצולּפ

 טניפעג רע ּוװ ,לוש ןיא טכאנראפ א לָאמא םיא טקעוו -- ...למערווא --
 --,טַײקנגָארטראפ רעלוד ןַײז ןופ ,קידנעמוק םיא וצ ,בַײװ סָאד ,ךיז
 רעשפע ..טאהעג טינ ליומ ןיא טנַײה ךָאנ ןבָאה רעדניק יד ,למערווא
 ?סעּפע וטסָאה

 ליפ טימ עלעטַײב ןרעדעל טגיילעגפיונוצ גנאל א -- טָאה למערווא ןוא
 "עצ ,סע טמענעצ רע זא ןוא ,קָאטש א רעביא קָאטש א יװ ,ןעגנולײטּפָא
 א לייטנטסרעמ ,קָאטש ןטצעל עמאס ןיא זיא ,עלעטַײב סָאד ,סע טלקיוו
 .קידיײל קָאטש רעטצעל רעד ...ךיוא לָאמא ןוא ,רעסקעז

 ליוו ,טשינ ןָאק ןוא ןייגקעװא לי ,סרעטצניפ א טייטש בַײװ סָאד
 -ריפ ,ראד ,גנאל ,ןירג זיא ןאמ ריא ןוא ,סָאװ בילוצ טינ טָאה ןוא ןבַײלב
 טינ טָאה יז זא ,טעז יז ןוא ,דרָאב ןיא ךעלערעה עכעלטע טימ ,קינישרא
 רעדָא ,גָאט ןופ ןַײש רעטצעל א אב ןוא ,ןגָארטראפ זיא רע :ןטראוו וצ סָאװ
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 ןופ עטַײװ ןיא ןוא רעפייס ןַײז ןיא רע זיא טכיל רעקידעכנימראפ א אב
 .ןָאטראפ סעמעליוא ריא

 :רעטייווצ
 .סקּוװ ןלעטימ ןוא ןרָאי עלעטימ ןופ ,רעבראפ רעד םעכאנעמ-עשיומ

 עטכער ןַײז ,ןגיוא ןוא ןעמערב עצראווש ,לדרעב ץראווש קראטש א טימ
 טפיול ,טייג ,טייטש רע זא ,יוזא ,ןגיובעגרעביא רעקניל רעד רעביא טַײז
 -עצ א ,ּפיל ענעטלָאּפשעצ עטשרעבייא ןא טָאה רע .עסָאק עלעסיב א
 רעד ןוא ,ףיונוצ טינ ךיז ןעיײג ןטינש עטיור יד .עטיינראפ ןוא עטקאה
 טּפוז ,טדער רע זא ,םורעד .טעקאנ םיא אב זיא ןייצ ןטסאק רעטשרעבייא
 רע זא ,םיא ךיז טכאד ,לָאמ ןייא טגָאז רע זא ;קידנעטשאב טפול יד רע
 ,רעוװאוושז א ןזיא רע .לָאמאכָאנ טגָאז ןוא טפול טּפוז ,עציוי טינ זיא
 ןופ -- רעקַיורמוא דימָאט א ;רעבליזקעווק ןטסקינייװניא ןא סעּפע ןופ יו
 ךיז טסַײר ,ןעור טינ רעּפרעק ןַײז טזָאל סָאװ ,ןערב ןוא טַײקיציה סיורג
 -נַײא טשינ טרָא ןייא ףא לָאמנייק םיא טזָאל ןוא טימ םיא טסַײר ,םיא ןופ
 .ןייטש

 טַײצ ,טיײקמורפ רעלוד ראפ רעסיוא ,ןיוש טניפעג ,םעכאנעמ-עשיומ ,רע
 .ילרעבראפ ראפ ,עכָאלעמ ןַײז ראפ ךיוא

 טימ ךַײט גערב םאב ,רעטניוװ ַײס רעמוז ַײס ,ןפערט טפָא םיא ןָאק עמ
 -נייק רעבָא ןיילא ,טשטארּפ ,טקנעוװש רע יװ ,םידָאגב עטבראפעג קאּפ א
 ןוא טעברא .עטָאּפאק רעד ןיא רָאנ ,ןָאטעגסיױא טינ עכָאלעמ רעד וצ לָאמ
 -ראפ שרעדנא ץעגרע םיא זיא ,ןעמ טעז ,ּפָאק רעד רָאנ ,ךאז ןַײז טוט
 טפָא טזָאלראפ רע ןעוו ,טסערפ עסיורג יד ןיא ,רעטניוו עליפא ןוא .ןעמונ
 רערעדנא ןא ןעוו -- זיא ,עלַײװ א ףא ּפָא טייג ןוא ןטימניא ןשאוו סָאד
 -קאילקראפ ןוא ענעריורפראפ יד ןוא ןעמעראווּוצנָא ךיז ןעגנאגעגּפָא טלָאװ
 א ףֹא ,ןעיניא ןקיטכיו א סעּפע ףא -- רע ,ןכַײלגוצסױא רעדילג עטענ
 .ןטכארטאב וצ ,ןעמוקעגפוא םיא זיא סָאװ ,עװָאשכאמ עמורפ ,עכיוה

 ,ןייש ןעוו ,םעראוו ןעוו ,רעמוז ..ראפרעד םיא ןעמ טעוװנאגאב טּפָא
 ךיז טכאמ'ס ןעוו ;טשאוו רע ּוװ ,עדאוועל רעד אב ןוא ךַײט םאב ןירג ןעוו
 ךיז טצעז ,טַײז א ןיא קאּפ ןַײז טימ ּפָא טייג רע זא ,טעברא רעד ךָאנ םיא
 ןוא ,?"תובבלה תובוח , םוצ ,רעפייס ןטבילאב ןַײז וצ ךיז טמענ ןוא קעווא
 -ייס םענעי ןיא ביל ןטסרעמא טָאה רע סָאװ ,טרָא םענעי וצ ,רעקירעד
 ןוא ,םיווָאנאג יד ןופרעד ןיוש ןסייוו -- ,?"ןוחטבה רעש , םוצ -- רעפ
 ןַײז ןיא ןוא טַײקנגָארטראפ ןַײז סייב ,םיא אב טרעװ םוראנטניה ,ליטש
 ..טּפעלשעגקעוװא שעבלאמ דמערפ א ,דיילק דמערפ א ,ןכָאטיב ןסיורג

 ;ןלָאצעצ ןדָאש ןראפ (?שרעדנא ןעד יװ) ךָאנרעד ךיז זומ םעכאנעמ
 ןיוש םיא ךיז ןבָאה ןרעװ ןלאפראפ ןטימ ןלאפוצ יד טָא יוויוזא רעבָא
 ןַײז ןכיגניא לָאז רע ךיוא זא ,ַײברעד ןיוש רע טלאה ,ןפָארטעג טּפָא וצ
 טעוװ םיא וצ ךיוא ןוא ,עסָאנראּפ יד -- עליימעב ,ןרילראפ טפאשדנוק
 ,בַײװ סלמערווא ןעלמערווא וצ סָאװ ,ןבלעז ןטימ בַײװ סָאד ןעמוק ןכיגניא

 .ידראפסאה עַײכעב ונייבאר ןופ רעפייס-רעסומ רעטסּוװאב א .ןטכילפ-ץראה :
 .ןכָאטיב ןגעוו ךיז טדער'ס ּוו ,רעפייס םענעי ןופ ךעלטיּפאק יד ןופ סנייא ?
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 -קעווא -- ןקידייל טימ -- םענעי ןופ סמענעי יװ ,םיא ןופ ןבלעז ןטימ ןוא
 .ןייג

 :רעטירד
 ןוא טסורב רעטיירב-טיירב א טימ ,ראווג א .רעגערט רעד םעלָאש

 .דרָאב רעטאילעּפָאּפ ןוא םענָאּפ קיכלימי-סַײװ א טימ ,עציײלּפ
 ךרוד ,ךעטראפ רענעטנוװַײל-בָארג רעד -- עטכאלּפ עשירעגערט ןַײז

 -ּפָארא סעלָאּפ ייווצ ןטניה ןוא טנרָאפ ףא ןוא ,ןָאטעגנַײרא ּפָאק םעד ךָאל א
 ייוצ םיא זיא -- טלטראגראפ קירטש א טימ ןדנעל יד אב ןוא טזָאלעג
 ,רעגערט טַײל-ךאפ ענַײז ערעדנא ןופ רעכעטראפ יד יװ ,רעסערג לָאמ
 .רעסערג לָאמ ייווצ ךיוא זיא ףוג ןַײז לַײװ

 ןפראד עניוזא אב יװ ,םיא אב סיפ ןוא טנעה ןוא ,טיירב ,ךיוה זיא רע
 ןיא ןענַײז ,ןענאטשעגוצ ,עקינַײז יד וצ ,ייז וצ זיא רע רעדייא ןוא ,ןַײז
 ,טנוזעג א ףוא טבייה רע :ןעגנאגעג סעדנעגעל סערּוװג ענַײז ןופ קראמ
 ףורא ןיילא ךיז טבייה רע :סיפ עטשרעדעפ יד ראפ דרעפ שיצירּפ טציהעצ
 -רעקוצ רעקידוּפ-קיסַײרד א טימ ּפערט ןופ ּפָארא ךיז טזָאל ןוא ּפערט ףא
 ,קנעש סרעקנעש םעד עיראכז ןסעפוא ןָאק רע ;ףליה סמענייק ןָא סאפ
 סרעגערט עלא ראפ גָאט ןצנאג א ףא ןכאז עטוג עטיירגראפ עלא טימ
 ענעזדנעג ןוא ןווירג ,סרעבעל ,סעקּפוּפ ,סעשינק עלא טימ ,קראמ ןיא
 רערעװש רעדעי ףא ןוא ..ןדראי םעד ןעקנירטסיוא ןָאק רע :;סעקלָאּפ
 ךיז ןבָאה עלא ,רעטשרע רעד ןרעװ ןפורעג ,םעלָאש ,רע טגעלפ טעברא
 םיא וצ ךיז טָאה רערעדעי ןוא ,טמירעג ךיז םיא טימ ,טראשעג םיא וצ
 .טקורעג סעפטוש ןיא ןרעג

 טסייו עמ .טַײקמורפ א ןלאפעגנָא סעּפע םיא ףא זיא םעצולּפ ןוא
 טרָאד לַײװ יצ ,ןפָארטעגנָא ,ענעי וצ ,ייז וצ דָארג טָאה רע סָאװראפ ,טינ
 ,דישרעטנוא ןָא ,ךעלטנַײרפ ךעלנייועגרעסיוא ,טוג רעייז ןעמ טָאה
 -עבעל ןייק זיא טרָאד לַײװ ,ראפרעד רעקירעד יצ ,ןעמונעגפוא ןשטנעמ
 --:עריומ םעלָאש טָאה ןקידעבעל א ראפ סעמכאמ ,ָאטינ עבער רעקיד
 ןוא -- ,ןעמעלָאש ראפ טינ זיא ---"ןעווארּפ , ךיז ,ןבעג םעלָאש ,ןײגנַײרא
 .םעד ןופ ַײרפ רע זיא טציא

 ,רעבירא ייז וצ זיא רע טניז ,טציא רָאנ ,ןַײז טינ לָאז עסַײמ יד יװ
 וצ ףוג ןסיורג ןַײז טימ סָאװ טינ טסייוו רע .ןענעקרעד וצ טינ םיא זיא
 יד ,ךעטראפ ןופ סיוש ןיא טנעה יד טלאה ,םיא ראפ ךיז טמעש ,ןָאט
 עצײלּפ ןַײז ,ןקירעדינראפ וצ ךייה ןַײז ךיז טעראטס ,טזָאלעגּפָארא ןגיוא
 ;ןַײא רערעמ ץלא ,רעטַײװ סָאװ ןיוש םיא ךיז טיג'ס ןוא ,ןּפמורשוצנַײא
 ןַײז ,ענטומעלאק ןקוק ,ןריולראפ קילב ןכעלריטאנ רעייז ןבָאה ןגיוא ענַײז
 ןיוש רע טעז ,ןָא יז טוט רע זא ,סעבאש ןוא ,עטָאּפאק א ךיז טעב עצײלּפ
 ,טלמעד םיא ןעעז סרעגערט זא ןוא ,ןסעמערעדניא יװ בלאה רָאנ סיוא
 א טימ טפָא ןיוש ךיז ןעמ טדנעװ ןכָאװרעדניא ןוא ,םיא ןופ ייז ןכאל
 ;םיא וצ סאּפש

 ?טלעוו-רענעי רעוועלסארב ןַײד ףא סעּפע ךיז טרעה סָאװ ,םעלָאש --
 -געגעל יד דלאב ןלעװ ןעמעלָאש ןגעוו זא ,ַײברעד ןיוש טלאה'ס ןוא

 .עסָאנראּפ ןַײז ךיוא ייז טימ ןעמאזוצ ןוא ,קעווא ןוא ןרעהפוא סעד
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 עדייב :(קיטכיו טינ ערעייז ןעמענ יד) ?לרָאּפ סָאד , זיא טָא ןוא...
 ןימ א ,רעכעלדנָאלב א רענייא ,עקיטכיזצרוק ,עקשטירעדינ ,עקניניילק
 ,רענעגָאלשעגוצ א-- רעטייווצ רעד ,לדרעב רעטיש-ךעלטיירב א טימ גיצ
 -נדַײל ןקעמש ןוא ןרעכייר עדייב .דרָאב רעצראווש-ךעלטכידעג א טימ
 -רָאג טימ גָאט ןצנאג א ןופ ןוא ןָאט וצ סָאװ ןבָאה טשינ ןופ ךעלטפאש
 .טקיטפעשאב ןַײז טשינ

 סָאװ ןופ ןוא ןעוועג לָאמא ןענַײז ייז סָאװ ,טשינ ןיוש ןעקנעדעג יז
 -ניא ןופ ...ןייגמוא ןופ ייז ןבעל טנַײה רָאנ ,ךיז טזַײּפשעג ןעוו ןבָאה יז
 וצ ךערזימ ןופ טנאּפש רענייא ,דימָאט לוש ןיא טכאנראפ זיב ירפרעד
 ןוא ,ךערזימ וצ וװערַײמ ןופ -- םיא ןגעקטנא רעטייווצ רעד ןוא ,ווערַײמ
 -עגאב געוו ןפא ןוא ,עטכארטראפ עדייב ,קירוצ ןוא ןיה -- טרעקראפ ןאד
 טמענ ןרעדנא םאב רענייא ןוא ,קיטכיזצרוק ןָא ךיז ןגָאלש ןוא ךיז יז ןענעג
 ןטרעכיירעד ןייק טשינ ,ראגיצ לקיטש א רעדָא ,קעבאט קעמש א לָאמא

 -עוו וצ ָאטשינ זיא'ס סעמכאמ ,טשינ ייז וצ ןיוש ןעמוק רעבַײװ ןייק
 רָאנ ןוא ,סעװָאשכאמ ןופ ,ןייגמוא ןופ ייז ןבעל ,טגָאזעג יװ ,לַײװ ,ןעמ
 סָאװ ,ןטיה ןוא ןקיטכענרעביא סעמ א אב ךיוא לָאמא ןעוו-ןטלעז ןופ
 ...סעקאטאיּפ רָאּפ וצ ייז ןעמוקאב ראפרעד

 :ןקירעיײז א םענייא ךָאנ ריא טָאה טָא ןוא
 יד סָאװ ,לזאמראב רעסיורג רעקידרעִירפ רעד .רעטסוש רעד לקנאי

 טימ ןפרָאװראפ םיא ןוא ןעגנולעטשאב טימ ןפָאלעג םיא וצ ןיא טָאטש
 אב ןענַײז רעדניק ראפ ךעלעוויטש ,עסיורג ראפ ךיש טימ גרעב :טעברא
 ןוא ךיש ןאד ןוא ,עקיטראפ -- ןעוועג טרעגלאוועגנָא לטעבקנאב ןיא םיא
 עטאוועקאּפעל עטנוזעג ץוט א רעבירא .טעברא רעד ןיא ךָאנ ךעלעוויטש
 -פעשאב םיא אב ןגעלפ ,ןעמוקעג עטיל רעטַײװ רעד ןופ ,ןעגנוי-רעטסוש
 -עלאכ םוא עליפא ,ןסעזעג טינ קידיײל םיא אב לָאמנייק ןוא ,ןַײז טקיט
 ווערע ןוא ,ןַײרא טכאנ רעד ןיא זיב טעּפש געט עלא ,רָאי ץנאג א :דעיומ
 .טכאנ רעד ךרוד ןוא רעביא ךיוא -- וװעטמָאי

 א--ןיילא רע ןוא .ןעלקנאי ,ןעוװעג ענאקעמ םיא ןבָאה סרעטסוש
 קילג סָאד ןענאוונופ ,טסּוװעג טשינ טָאה-- םאט רעליטש ,רענעדיישאב
 ןצעש ןוא ןעווענאש וצ סָאד יוזאַיו ןוא ןעמוקעג םיא וצ זיא

 -עג סיורג טינ ךיז טָאה רע .טצעשעג טשינ עקאט סָאד טָאה רע ןוא
 סעזאהמעליוא עשרעטסוש עלא ןופ לַײװ ,ןעמונעגרעביא טינ ךיז ,ןטלאה
 -ייו רע טָאה ךעלצומ א עכַאלעמלאב א ןופ עפעש רעסיורג רעד ןופ ןוא
 קינייװ טָאה ,טגָאיעג טינ טַײקכַײר ךָאנ ךיז טָאה .טאהעג עָאנאה סָאװ קינ
 ןעמעוו אב :ןטיבראפ ןסָאמ יד רע טָאה טפָא ןוא טקנעדעג טפאשדנוק ןַײז
 ...ךוש ןגנע ןא-- רעסיורג א ןעמעוו אב ,ךוש ןסיורג א-- סופ רעניילק א
 -ןסָאמ ןַײז ןוא ןרָאקיז רעשירעטסוש ןַײז ןוא ,טרעטנָאלּפעג טָאה רע
 .טנידעג טכעלש םיא טָאה עלעכיב

 עצנאג ןַײז םיא טָאה סָאװ ,ערָאצ א ענייא טאהעג טָאה לקנאי לַײװ
 ןייק טָאה רע :טכאמעג עכינ טשינ ביושז-עסָאנראּפ ןסיורג םעד ןוא עפעש
 שטָאכ ,דניק א סנייא שטָאכ טלָאװעג טָאה לקנאי ןוא ,טאהעג טינ רעדניק
 ..שעדאק א םענייא
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 סעלוגס ,םִיעבאר ענעדיישראפ אב טנעידיּפעג ליפ םורעד ךיז טָאה רע
 אב ךיוא ,סנרעכערּפש ,סנרעבעגעצייא רעבַײװ ענעדיישראפ אב ןעמונעג
 םיא זיא קילג א ןוא ,ןפלָאהעג ןוא .ןפלָאהעג טינ טָאה'ס ןוא -- רעטקָאד א
 ,עלא ןעוו ,עמאכעקיל רעד ןופ רָאי ןסיוועג םעניא ,לָאמ ןייא רָאנ ןעשעג
 טלמעד בַײװ סלקנאי ךיוא זיא ,ןפלָאהעג ןרעװ סערָאקא ,טסּוװאב יװ
 .טאהעג ןוא ןרָאװעג קידעגָארט

 ןיא עלא טימ יװ ,קילג ןַײז טימ טיירפעג ךיז ןעמ טָאה טָאטש ןיא
 -עביא טשינ ןבָאה סרעטסוש שטָאכ ,עטקילגאב ןוא עטכירעגפוא רָאי םעד
 -עג :טדערעג ערָאהנשָאל עסעימ ,ךעלגעמ ,עניק ןופ ןוא ,טביילגעג קיר
 רעד ןפלָאהעגוצ ךיוא ,עמאכעקיל רעד ץוכא טָאה ןעלקנאי זא ,טגָאז
 סָאװ ,גנוי רענייש ןוא רעקיזיר רעד ,לעזעג-רעטסוש רעטאלטאּפ רעקסניּפ
 .טעבראעג םיא אב טָאה

 ןופ ןרָאװעג לוד יוזא ןיא לקנאי רָאנ ,ןַײז טינ לָאז עסַײמ יד יװ
 -עג סָאמ א ןָא רָאג יװ טאמיק ןיוש רע טָאה רָאי סָאד זא ,עלודעג ןַײז
 יד ,טרעטנָאלּפעג יוזא ןיוש טָאה רע ..םארג-גנע ,ןיילק-סיורג :טעברא
 ןיוש טָאה רע זא ,טשימעגרעביא יוזא םיא ךיז ןבָאה לטעבקנאב ןיא ךיש
 ,שינעלמוטעצ ןַײז רעביא ,רעלעטשאב ענַײז ןופ עטסַײרטעג יד עליפא
 ראפ--טכארבעגנַײרא ךיוא סאק ןיא עליפא ןוא ,טלעטשעג ןדירפוצ טינ
 זיא רָאי סָאד ןוא ,טעברא רעטכעלש ראפ ,ןעגנערבּפָא טַײצ רעד וצ טינ
 ,טעװערעקעגּפָא םיא ןופ ךיז ןבָאה ליפ ןוא ,ןעוועג רָאי-ךָארברעביא ןא
 .קעווא ערעדנא וצ לזאמ ןטימ ןעמאזוצ ןוא

 עשיקאווטיל יד :רעגרע ןוא רעגרע ץלא ,רָאי א רעטַײװ סָאװ ןוא
 -סיורא םיא ןופ זַײװקיצניײא ,זַײװקיצניײא ךיז ןבָאה ןעגנוי עטאלטאפ
 סעכָאלעמלאב םיטאבעלאב ערעוװעשויעמ רעמ ,ערעדנא וצ ןוא טקורעג
 -ייל לטעבקנאב סָאד ןוא טזָאלעגסױא ךיז טפאשדנוק יד ;ןעגנאגעגרעביא
 רעד ןופ לקנאי ןיילא ךיז טָאה עפעש רעד ןופ טַײצ רעד ראפ ןוא ;קיד
 ןיוש רָאג ףא ןיילא רע ןוא ,ןסעגראפ עכָאלעמ יד ,טנױװעגּפָא עכָאלעמ
 ,קַיייפ טינ

 לקנאי,--ןעמָאנ רָאנ םענעבילבראפ ןטימ םיא רימ ןפערט טָא ןוא
 ,ןצּפאק א ןיוש ,עטנָאמרעד ןביוא יד אב ,עקירעייז יד אב--"?עמאכעקיל
 ,ןדיישאב ,רעירפ יו ,רעמ ךָאנ ןוא רעייז םורפ רעבָא ראפרעד ,עלא יו
 ןטכיול עכלעוו ,ןגיוא טימ קידנעטשאב ןוא ,רעִירפ יו ,םאט רעמ ךָאנ ןוא
 ,טשינ רע ףראד רעמ ןוא ,ןפָארטעג םיא טָאה סָאװ ,סענ ןסיורג םענופ םיא
 .ךעלקילגרעביא זיא רע ןוא קירעביא זיא'ס לַײװ

 ,רעטוװּורּפעגסױא עמאס רעד :רערעײז רעריפנָא רעד ןיילא זיא טָא ןוא
 ,םילוגליג ליפ יד סעמכאמ ,ןַײז וצ רעריפנָא טרעװ ךעלקריוו זַיא סָאװ
 ערעװש יד סעמכאמ ןוא ,טכאמעגכרוד ןבעל ןַײז ןיא טָאה רע סָאװ
 ןוא ןכערב ךיז לָאמ ליפ םאב ןענאטשעגסיוא זיא רע סָאװ ,ןשינעלגנאר
 ,ןביולגמוא ןוא ןביולג ןשיװצ ןעלקאוו

 טפלעה עטשרעבייא יד :ןעז וצ רעּפרעק ןַײז ףא ךַײלג זיא סָאד ןוא
 ןוא ךיג טנאּפש רע :טגירקעצ יװ רעטשרעטנוא רעד טימ דימָאט זיא
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 -רעּפרעק ןטשרעבייא םעד ןוא ּפָאק םעד רעירפראפ טקיש ןוא ןגָארטראפ
 .ןלײטּפָא ןלעװ ךיז ןוא ןסַײרּפָא ךיז ףא יװ ,לייט

 ןרָאי עלעטימ יד ןיא שטָאכ !ןקרעמ וצ םענָאּפ ןַײז ףא ךיוא זיא'ס
 ,רעדעל רעטניורבראפ יו ןוא עקיטפערק קראטש א טיוה יד שטָאכ ןוא
 ןופ רָאה יד ..טרעקאעצ קירעבירגפיט ןוא טשטיינקעג ןיוש ךיוא רעבָא
 -רעטס יװ ,טקאהעגּפָא ןקע יד אב ןוא קיכעטש ,רילָאקשעמ-טאמ דרָאב
 סָאװ ,עקרָאכאמ רעקיטפערק טימ םיא ןופ טקעמש ןצנאגניא ןוא ;עינ
 ןיא זיב ,ךעלטפאשנדַײל ,ףיט -- ריּפאּפ-ראגיצ בָארג טימ יז טרעכייר רע
 .גיוא ןיא רערט א זיב ןוא ןַײרא ךיוב

 ּפָאק םעד ,ןגיוא יד ןיא ןעמעוו-ןטלעז טקוק ,ןגָארטראפ קידנעטש
 לקנוט--- ןגיוא :ןעמ טעז ,ףוא לָאמא םיא טבייה רע זא ןוא ,טזָאלעגּפָארא
 רָאנ ,שעטשוטעמ ,לייטנטסרעמ ,קילב ןַײז ,ןיטשרוב רעטרעכיירעגכרוד
 טימ עליפא ןוא שינָאריא ,גולק רע טקוק ,סיוא םיא ךיז טרעטַײל רע זא
 ,םענעטילעג ליפ ןופ ןשטיינק -- ןגיוא ןוא ןפיילש יד אב .לסיב א טָאּפש
 ףא ךיוא ןוא קידסענָאשקא ,קיטפערקיסונ-- ןרעטש ןוא ּפָאק רעד רעבָא
 .ןדַײל וצ טיירג ,ןפראד טעװ עמ ביוא ,רעטַײװ

 .ןעמָאנ ןַײז זיא "רעיקוב לכימ,
 -עג םירוביכ םינימ סעּפע רע טָאה רעִירפ .דעמאלעמ רע זיא טציא

 ןוא ןפרָאװעגּפָא ךיז ,טגָאזעגּפָא ךָאנרעד ךיז טָאה רע עכלעוו ןופ ,ןבירש
 סָאװ אב ,םעד ןופ טַײװ רָאג ןענַײז יז סעמכאמ ,ןעקנעדעג טינ יז ליוו
 .רעטציא טלאה רע

 טלמעד טַײװ יוזא ןיוש רע זיא ,לָאמא ,םירוביכ ענעי ,ייז קידנבַײרש
 רע ּוװ ,זילק ןיא סעבאש א לָאמנייא טָאה רע זא ,ןעגנאגראפ טאהעג
 וצ ןפָא ןדיי לדער ץנאג א ןשיװצ טאהעג עזָאה יד ,טנוואדעג טָאה
 ןיא ונייבאר-עשיומ זא ,טייטש עריוט רעד ןיא סָאװ ,סָאד זא ,ןרעלקרעד
 יד טימ טעשָאּפ עקאט טינ ןעמ טניימ ,למיה ןיא טָאג וצ ןעגנאגעגפוא
 רע טָאה ראפרעד ןוא ..עווָאשכאמ רעד טימ רָאנ ,ןעגנאגעגפוא לוויטש
 ןעָארגיזַײרג ,ןטלא ןא םענייא ןופ ןעמוקאב שטעּפ ייוצ ףעקייט עקאט
 ןייא , :יָאנאק רעקיבײלג קראטש א רעבָא ,ןדמאל ןסיורג ןייק טשינ ,ןדַיי
 סונייבאר-עשיומ ןייא ראפ-- ,טגָאזעג ,קידנבעג םיא ,רע טָאה-- ,שטאּפ
 *,,,ןטייווצ ןראפ -- ןטייווצ םעד ,לוויטש

 ןיוש טָאה רע זא ,ןעגנאגראפ טאהעג טַײװ יוזא טלמעד ןיוש זיא רע
 -רעד עקיבײלג-סעמע סָאװ ,טקוקעגנַײרא םירָאפס ענעי עסיוועג יד ןיא
 םירָאפס ענעי ןעייטש ןייטש שטָאכ ,רעַײפ ןופ יװ ,ייז ןופ ךיז ןרעטַײװ
 עשידַיי עטסּוװאב ןופ ןענַײז ייז שטָאכ ןוא ,עטקילײהעגלא עלא ןשיווצ
 .וואא :??עריומ , רעד ,"ירזוק , רעד יװ ,ןבירשעג םיליודג

 טימ ןיוש ךיז רע טָאה דימָאט זא ,ןטלאהעג טַײװ יוזא ןיוש טָאה רע
 ,עלילָאכ ,טלעוו יד, זא יװ ,ןגָארטעגמורא סעוװָאשכאמ עכעלרעפעג עניוזא
 ןעמדאק א ןיא יז זא ..עריוב ןייק ןוא סָאבעלאב ןייק ...רעקפעה זיא

 -ַײמ ןעב עשיומ ןופ -- ?םיכּוװענ עריומ , .יוויילאה עדוהעי ןופ -- ?ירזוק, :
 .(םאבמאר רעד) ןָאמ

98 



 ,ךעלגעמ זיא ,ןפאשעג ָאי ביוא ןוא ,ןפאשאב טינ יז טָאה רענייק ןוא
 ןיא ןענעקייל וצ זיב ןעגנאגרעד רע זיא טימרעד ןוא ."רענייא טינ זא
 יד ךיז טלאה'ס עכלעוו ףא ,סעדיוסעייטנורג יד ןיא ןוא םירָאקיא יד
 .עטלעטשעגנַײא ןָא קיביײא ןופ ןוא עכעלרעטָאפרוא יד ,ענומע

 ןופ לָאהָאק ןוא ,לָאהָאק ןופ טאהעג טרעטַײװרעד ןיוש ךיז טָאה רע
 רעגנוה ןופ רעדָא לָאז רע זא ,ןטלאהעג טַײװ יוזא ןיוש טָאה'ס ןוא ,םִיא
 ןטַײב ענומע יד ןוא ןייגקעווא רעדָא ,ןייגסיוא

 ,טכאדעג םיא טָאה ,למיה ןופ ןוא ,ןעוװועג רעוויוג רעבָא ךיז טָאה רע
 ןַײז ןוא טַײרפאב סעווָאשכאמ ענעי ןופ םיא ,ןפלָאהעג םיא ןעמ טָאה
 .טזיילעגסיוא קנאדעג

 ןוא ,טאהעג רוטאנ עקידנעלקאוו קראטש א ,טגָאזעג יװ ,טָאה רע
 ןטסקע וצ ןביולג ןטסקראטש ןופ-- קע וצ קע ןופ ךיז רע טָאה טלקאוועג
 -נצכעז א--טנגוי רעטסירפ ןַײז ןיא רע טָאה ןבױהעגנָא ןוא .ןביולגמוא
 ןיא טייהרעליטש רע זיא לָאמניײא סָאװ ,טימרעד רָאנ-- ךָאנ לגנַיי קירָאי
 סעמאמ רעד וצ ,ךָאנ יקוב עלעטעטש ןַײז ןיא ,קיטשרענָאד א םענייא
 סנייא טרָאד ןופ ...ןעגנאגעגוצ ,ןגעלעג זיא שעוװ עסַײװ סָאד ּוװ ,דָאלפוש
 ןטימ ןוא דמעה םענייא ןטימ ,םעד טימ ןוא ,ןעמונעגסיורא דמעה א רָאנ
 ,ןגרָאמ ףא ןוא ,טזָאלעגקעװא ךיז ערוגידאס ןייק סופוצ ,לקעז-ןליפט
 ,קעווא ץעכרעמ ןיא ,ןעמוקעג עלעטעטש ןטנעָאנ ןיא זיא רע זא ,קיטַײרפ
 טָאה ,דמעה סָאד ןטַײברעביא ןעמונעג ןוא ,סעבאש ווערע םוא עלא יװ
 א רע טָאה שינעלַײא סיורג ןופ ..סעמאמ רעד זיא'ס זא ,ןעזרעד רע
 -נאשז עשיכַײרטסע ןופ ץענערג רעד ףא ךָאנרעד זיא רע ...טאהעג סעָאט
 -עג ,סאּפ א ןָא ןייגכרוד ןוא ץענערג יד ןענעוונאג ןלעװ ראפ ,ןעמראד
 ...רעקידנטסוה א ,רעקנארק א ןעמוקעג רע זיא םייהא ןוא ,ןרָאװעג ןגָאלש
 לַײװ רעבָא רעקירעד ןוא ,טלייהעג ךלימ-ןגיצ טימ גנאל םיא טָאה עמ
 םיא ךיז ןעגנול ענעגָאלשעגּפָא יד ןבָאה ,רעקיטפערק א רוטאנ רעד ןופ
 ןוז רעייז זיא סָאװ ,סענ ןבילוצ ,ןרעטלע ענַײז ןוא ,טלייהראפ קירוצ
 ןטסָאק עטצעל ףא םיא ןבָאה ןוא טגרָאבראפ ,טצעזראפ ךיז ןבָאה ,ןעשעג
 ןַײז ןיהּוװ ,ןיהא טקישעג ,סעָאצױה טימ ןוא סאּפ א טימ ןיוש ,ערעיײיז
 .ןגיוצעג םיא טָאה טשרוד רעכעלטנגוי

 רעדיו רע זיא רעטעּפש ןוא ,"טרעקעגרעביא , ךיז רע טָאה ךָאנרעד
 קילגמוא ןראפ עריומ רעסיורג רעד ראפ רעבָא ,ןעמוקעג ענומע רעד וצ
 ןיא רעמ ןיוש רע טָאה ,ןפערט רעטַײװ םיא ןָאק סָאװ ,ןביולגמוא ןופ
 יז ןופ עװָאשכאמ עטסדנימ ןייק ןוא טקוקעג טשינ טַײז סמירָאפס ענעי
 ןופ םיקידאצ יד ןשיװצ רָאנ גנאל ךיז טָאה רע .טזָאלעגוצ טינ ךיז וצ
 זיב ,ןדניבנָא ןענעק ךיז לָאז רע ןכלעוו ןיא ,םענייא ןא טכוזעג רָאד ןַײז
 ןַײז ןופ עקידעבעל עלא ןשיװצ ןוא ןשינעכוז עלא ןופ ,ףָאסעל זיא רע
 .ןעמוקעגנָא ,רעוועלסארב יד וצ ,ייז וצ ,רָאד

 טַײקרעכיז-טשינ ןיא ןוא ורמוא סיורג ןיא טציא ךיוא רעבָא טָאה רע
 ןופ רע טָאה ךָאד ,ןטלאהעג טסעפ ךיז טָאה רע שטָאכ ןוא ,טבעלעג
 ןּפיל ענַײז ףא םורעד רע טָאה דימָאט ןוא ,טרעטיצעג עריומ רעקידנעטש
 :ןבער ןַײז ןופ עליפט עטסאפראפ יד טאהעג

99 



 קילגאב ןוא זדנוא ףלעה -- ,עליפט יד טגָאז -- ,םעליולעשעניוביר,
 םיקידאצ עסעמע ענַײד ןיא ןוא ריד ןיא ןביילג ןוא ךיז ןקראטש וצ זדנוא
 טשינ ןוא ,עריקכ םוש ןייק ןיא ןיײגוצנַײרא טשינ ןוא ,עמיילש ענומעעב
 ,םירקאכעמ יד ןופ םירָאפס יד ןופ רעפייס םוש ןייק ןיא ןקוקוצנַײרא
 ?לעָארסיי-ײלױדג יד ןעוועג רעבאכעמ ןבָאה סע סָאװ ,ענעי ןופ עליפא

 קידנעייטשפוא ,קידנעטשאב ןּפיל יד ףא טאהעג רע טָאה עליפט יד טָא
 ןשיװצ זיא רע ןעוו ךיוא עליפא ןוא קידנעייג געוו ןיא ,קידנגייל ךיז ןוא
 ףא ןוא ןעװערעקּפָא ךיז סעומש א ןטימניא טפָא טגעלפ ,ןעוועג ןשטנעמ
 .טרָאד ןופ ןָאט עשטּפעש א עלַײװ א

 ןופ רעקיסַײלפ ןוא רעקראטש ,ןערב רעדנוזאב טימ ךיוא טָאה רע
 ענייק ןופ לָאמנייק ןוא טביילגעג ןָא דימָאט ןופ ןבָאה סָאװ ,ערעדנא
 -ראפ ןוא ןבעגעגרעביא ןביולג םעַײנ ןַײז ךיז ,טסּוװעג טינ סעקייפס
 יד ןיא רעטניוו ..לשָאמעל יװ ,ןעמונעג ךיז ףא ענַײז ןטסאל ענעדייש
 ;ןעלוויוט ךיז סעקנָאלָאּפ עקיזַײא ןיא ,ןגָאטראפ יד ןיא ,טסערפ עטסערג
 ןקוקראפ ךיז רע טגעלפ ,לגענ יד ןדַײנש טגעלפ רע ןעוו ,קיטַײרפ עלא
 עניילק ןוא עסיורג ערעדנא ןוא ,ןדַײנשראפ טולב זיב רעגניפ עלא ןוא
 םיא וצ עכעלנע ןוא עניוזא סָאװ ,רעּפרעק ןוא טסַײג ןופ ןעגנוקינַײּפ
 .ןעמענ ךיז ףא טלמעד ןגעלפ טַײל עמורפ

 םערָא ,סישייר--- ,טַײקמערָא סיורג ןַײז ףא טקוקעג טינ ךיוא טָאה רע
 יד סָאװ ,ראפרעד ךיוא ןוא ,לּפוטעמ א ןעוועג זיא רע סָאװ ,םעד רעביא
 קידנסיװ ,ןבָאה ,םיטאבעלאב עטסנעעזעגנָא ןוא ערעכַײר רעמ יד ,טָאטש
 רענייק ןוא טביילגעג טשינ טציא םיא ,ןגעוו עמורק עקידרעירפ ענַײז ןופ
 ךיז ןעוועג ןעגנּוװצעג זיא רע ןוא ,טױרטעגנָא טשינ דניק ןַײז םיא טָאה
 טשינ טָאה רע-- ;קיניײװ רעייז טימ ןוא ןעמערָא-טצעל טימ ןענעגונאב
 -סָאװ טפָא ךָאנ ןבָאה רעדניק ןוא בַײװ ןַײז ביוא ןוא ,ףורעד טקוקעג
 ןזיב ,ראגיצ-עקרָאכאמ א רָאנ טימ ןיילא רע רעבָא זיא ,ןעמוקאב סָאװ-טינ
 .טּפטשענּפָא םיא יוזא ןוא ןעמוקעגּפָא גָאט םעד ,ןגיוצראפ ןַײרא ךיוב
 לפיוו ,גנולענק ןַײז ןופ רעדניק קינייו יד טימ ךיז קידנעמענראפ ןוא
 יִד רע טָאה ,ןעמענראפ ךיז ףראד דעמאלעמ א לפיוו ןוא טמיטשאב זיא'ס
 ףא ,ייז טימ ןריפנָא ףא ,טכארבראפ עקינַײז יד ןשיװצ טַײצ עקירעביא
 ןופ טָאה רע סָאװ ,סעלא טימ ןוא ,ייז ןשיוװצ ןעניפעג ךיז קידנעטש
 לייט וצ ךיז ייז טימ ,ייז ןופ טאהעג רעמ זַײּפש רעקיטסַײג

 -עגסיוא טשינ ייז וצ עכעלנע ןוא עטנכערעגסיוא יד טָא ןופ ,טָא ןוא
 ןוא עטפעדיורעג א :ןענאטשאב טלמעד עדייא עניילק יד זיא ,עטנכער
 לָאמא רעוװ זיא ערעדנא ןופ ןעוו-ןטלעז סָאװ ,עטרעטַײװרעד לָאהָאק ןופ
 ,לָאמא ךיז טגעלפ'ס ,טגָאזעג ןביוא ןיוש יו ,רעסיוא ,ןענאטשעגוצ יז וצ
 עלעקעז א טימ לרעכָאב-עכָאלעמלאב םערָא ןא ,ןעמוקעג ןליוּפ ןטַײװ ןופ
 דַיי רענדָאמ א ,לָאמא טרעקראפ ,ךיוא רעסיוא ןוא ,ןלעטשנַײרא גַײצעג
 -ראפ ענעגייא ענַײז ,טגָאזעגּפָא טַײקכַײר ןופ ךיז טָאה סָאװ ,רעכַײר א
 עקפאד ,ךָארב ןכעלרעניא ןא סעּפע רעביא ,ןוא ,ןטפעשעג ןוא סטוג ,טזָאל
 ,ןלאפעגנַײרא ,ענעסיוטשראפ ןוא עטסמערָא יד וצ ,ייז וצ

 .ןעמוקעגנָא יזול ךיוא זיא ,עטקעס רעד טָא וצ ,ייז וצ טָא ןוא
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 טשינ ,"עקידעבעל , ןפורעג יז טָאהמ) לוש רעקידעבעל רעד ןיא
 םאב טיובעגסיוא ןענאטשעג זיא סָאװ ,(?עטיוט , לוש א ףא ןגָאז קידנלעוו
 עלא טימ טָאה עכלעוו ןוא םעליוסעב ןקיטָאטש-טימ ןטלא םוצ גנאגנַײרא
 ןיוש זָארג ןיא בלאה ,סעווייצאמ יד טימ ץאלּפ םוצ טקוקעג רעטצנעפ
 -ע גּפָא ןעינימ ריא ראפ טרָא ריא טלמעד עטקעס יד טָאה ,ענעבָארגראפ
 .טאהעג ןטצעבעגנַײֹא ךיז רעדָא ןעגנוד

 -עגפוא סָאװרָאנ רעד רעטנוא זיא טָאטש יד ןעוו ,ירפצנאג סעבאש
 -פיונוצ לוש ןיא ןיוש ייז ןענַײז ,ןפָאלשעג קאמשעג ךָאנ ןוז רענעגנאג
 .ןעוועג טלמאזעג

 ּפעק ןוא דרעב ןופ רָאה עכעלסאנ ךָאנ טימ ,ןיוש עווקימ ךָאנ עלא
 ןוא ,ןזַײּפש ךיז טכעלש ךָאװ רעצנאג א ןופ עכעלסאלב :עטמעקעג טינ
 יד ןיא עלא :עָאנאה רעמ טשינ ןופ ןוא רעסעב טשינ-- סעבאש ךיוא
 -צראווש ןופ סעטָאּפאק ,ענעטלאהעג-טיהעגּפָא סעבאש ראפ רָאנ ,עקיצנייא
 יד ןוא ןבירעגּפָא ,ןכיורבעג גנאל ןוא ןרָאי ןופ ,רעבָא ,רילָאק ןכעל
 .ןריולראפ בראפיטנורג

 םענעפָא ןא אב טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,יזול ךיוא ייז ןשיוװצ ןוא
 רעד ןיא :ייז ןופ רעכַײר -- רע .טדנעוועגסיורא םעליוסעב םוצ ,רעטצנעפ
 ןטימ ףָאטשי-עגנעראמ ןופ לטנאמירעמוז ןַײז ןוא ,עטָאּפאק רענעדַײז
 ןגיל ךיז ראפ רעדנעטש א ףא רע טָאה לרענלעק םענעטעמאס םעניילק
 טימ סעלאט ןיא ןיוש םעליוא רעצנאג רעד םיא טָאה דלאב ןוא :טאהעג
 .ןעזרעד ערָאטא רענרעבליז רעד

 שטָאכ לַײװ ,טכאמעג קורדנַײא ןסיורג א ןעמעלא ףא טָאה סָאד ןוא
 קידנעטש יװ ,טקיטפעשאב טציא ןיילא ךיז טימ קראטש זיא םעליוא רעד
 םעד ,טינ ייז טבַײרט רענייק שטָאכ ,ךיז ןלַײא ייז ןעוו ,ןענוואד ןראפ
 ,טציא ייז ןבָאה ךָאד ןעמענ וצ ךיז ףא עדיוװא רעביל רעד ןופ ךָאי
 ףא ןופ ךיוא ןגיוא יד ,טַײקנעמונראפ רענעגייא רעד ףא טקוקעג טשינ
 טסּוװאב טשינ ןיילא ךיז ראפ ,עלא ןוא ,ןעמונעגוצ טשינ ןקוק ןיזול
 ײז ַינ םעד וצ ,ץלָאטש רעייז וצ-- טדנעװעג ךיז טַײז ןַײז וצ ,עליפא
 רע ןעוו ,ערעדנא ךיוא זיא ,טסּוװעג ןבָאה ייז יװ ,סָאװ ,םענעמוקעגוצ
 .טריצלָאטש םיא טימ ןטלָאװ ,וצ ייז וצ טייטש

 .למוט-ןוואד רעכעלנייוועג רעד ןבױהעגנָא ןיוש ךיז טָאה דלאב ןוא
 -נפיול טרָא ףא טרָא ןופ ,ערעדנא ,קידנעייטש רעטרע ערעייז ףא ,עקינַײא
 ךיז רעּפרעק םענעגייא ןופ יװ ,ןסירעג ןטפולרעדניא יװ ךיז ןבָאה ,קיד
 טימ ,ןוא ןעזעג סרעטייל יװ ךיז ראפ ןבָאה עקינייא ...ןלײטּפָא טלָאװעג
 עטַײװ יו -- ערעדנא ;טעּפארדעג ךיז ייז ףא ,קידנרעטיצ סיפ ןוא טנעה
 ןסַײר רעייז וצ ןוא ,ןסירעג ןיהא ךיז ןבָאה ,קידנבָאה ךיז ראפ סעקערטש
 ןסַײר םעד טָא ןופ ןוא ..טרעטשעג טנעוו-לוש יד רָאנ ןבָאה ןיהא ךיז
 טימ--ןרָאװעג סעליוק טימ לופ לוש יד דלאב זיא ןרעטעלק ןוא ךיז
 ,ןראד ,ןגנאל םעד ,לשָאמעל ,רעדַײנש םעד למערווא ןופ יו ,עקידנצכעל
 םאב ,טציא רָאנ ,ןעגנאגעג טלעק א דימָאט ןיוש םיא זיא ליומ ןופ סָאװ
 ,ןגירקעגסיורא ךיז ןופ טַײקמעראוו לסיב עטצעל סָאד רע טָאה ,ןענוואד
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 רעכעלקנערק ןיא ןעַירשעגסױא עלַײװ עלא רע טָאה --!ךאיךא -- ןוא
 .קידנבעגרעטנוא ךיז שזארוק ןוא קידנקיווק ךיז יוװ ,טכאמנָא

 ,קידנפיולמוא גַײטש א ןיא עַײכ א יװ ,טָאה רעבראפ רעד םעכאנעמ
 רע סָאװ ,רעטרעוװ יד ּפיל רענעטלָאּפשעצ-בלאה רעטשרעבייא רעד טימ
 ךיז טָאה'ס יװ ,לַײװ ,טלָאװעג ןּפאכנַײרא קירוצ יװ ,ןע;רשעגסיוא טָאה
 ןזָאלסיױרא ייז לָאמ ןטשרע םאב סעִיכ קיניײװ וצ רע טָאה ,טכאדעג םיא
 .טגיילעגנַײרא ייז ןיא

 -ינייא ,טעקסעילּפעג ,ןבעגרעטנוא ץיה ךיז קידנלעוו ,ןבָאה ערעדנא
 ,עטעליוקעג יװ ,ןוא ןסיראפ ּפעק יד -- עטירד ,טעּפוטעג סופ א טימ -- עק
 זיא ,טאהעג טינ ךעיוק ןייק ןוא לָאק ןייק רָאג טָאה'ס רעװ ןוא ,ןעִירשעג
 -עדליוו טעקייוודראפ ליטש טימ ןוא ,ןענאטשעג טנאוו א וצ םענָאּפ ןטימ
 רעוװ ןוא ,רעּפרעק ןבלאה א טימ רָאנ רעוו -- ,טלקָאשעג ךיז ריא ראפ שינ
 רעדנא ןא עלַײװ עלא עטרעטסַײגאב ןבָאה ןעמאזוצ עלא ןוא ,ןצנאג ןטימ
 :ןעירשעגסיוא םיקוסּפ-ביױול ענעביוהעג יד ןופ קעסָאּפ

 יד טכער זיא עקיטכרָאפטכער יד וצ ,טָאג טימ ,םיקידאצ ,טגניז , --
 ,?ריד וצ טפָאהעג ןבָאה רימ יװ ,זדנוא וצ דעסעכ ןַײד ןַײז לָאז, ..."ביול
 .וואא

 טנפעעצ סיורא םעליוסעב םוצ טלמעד ןענַײז רעטצנעפ ףלעווצ עלא
 קע ןא ןופ טָאה ןוז עקידנעייגפוא סָאװרָאנ ,עקירעדינ יד .ןענאטשעג
 טָאטש יד .טגנאלרעדנַײרא טכיל סאּפ רָאנ ןטשרע ןא טנָאזירָאה-ךערזימ
 ,?רעקידעבעל רעד ןיא ,ָאד ןוא ,ןפָאלשעג ףָאלש ןטצעל ריא ךָאנ זיא
 -סעבאש ןדליו םענעביוהרעדישיטנאטקעס ריא עדייא עניילק יד טָאה
 ךיז ןופ טקיצנא יוזא ןוא גנורעטסַײגאב אזא טימ ןעגנוזעג ןיוש גנאזעג
 יד יז זיא סָאד ןא ,"ןַײזטסּוװאב , ןטסקיניײװניא ריא ןופ ןוא ןיילא
 עטשרע יד ,ףוא למיה ןטנפעעגשירפ םוצ טייג עליפט ריא סָאװ ,עטשרע
 עלא ןיא דימָאט עטשרע יד יװ ,גָאט ןקידסעבאש ביײהנָא ןיא ,טנַײה
 טסאג רעסיורג אזא ןעוװ ,טרעטסַײגאב טנַײה ךָאנ טארפיבוא ;ןגָאטראפ
 ןיא עלא םיא ןבָאה ,קידנענוואד ,סַאװ ,רענעמוקעגוצ ייז ַײנ א ,ייז ןשיװצ
 םוצ עביל ןוא ןבעגעגרעטנוא טומ יײז טָאה רע לַײװ ,טאהעג נא

 .ביו
 םענָאּפ ןטימ ןענאטשעג זיא רע יװ ,ןעזעג םיא ייז ןבָאה טָא ןוא

 ךיז-- טָא ןוא ,סיורא םעליוסעב םוצ טקוק סָאװ ,רעטצנעפ םענעּפָא םוצ
 -לוד ןוא ןקידנענוואד םוצ ןוא לוש םוצ םענָאּפ ןטימ טעווערעקעגסיוא
 ,םעליוא ןקידנפיול

 טנַײה טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ--רעייז טגיילעגפוא ןיא יזול ךיוא
 ןוא טזָאלראפ זיוה סרעדורב ןכַײר ןופ רעגעלעג עמעווקאב סָאד ירפ יוזא
 ןופ סָאװ ,םעליוא ןטעדיילקעג-טכעלש םעד טָא וצ ,רעהא ןעמוקעג זיא
 ךיז טכַײל םיא זיא'ס ,רעַײט טשינ טעב ןַײז םיא זיא טַײקמערָא סיורג
 ירפצנאג ןופ ןוא ,עלא ראפ ןרעדעפ ךיז ,ןזָאלראפ סָאד ןוא ןבייהפוא
 .קַיייפ ןוא טַײראברָאפ טַײקנביױהרעד אזא וצ ןיוש

 ןופ ןוא ,טליפעג טינ עליפט אזא ןופ םאט םעד גנאל ןיוש טָאה רע
 רע ןוא ,טלעפעגסיוא טפול םיא טָאה טַײקטלופעגרעביא ןוא סעכאנ סיורג

102 



 יד ץראה טימ ,טיירדעגסיוא רעטצנעפ םענעפָא םוצ םענָאּפ ןטימ ךיז טָאה
 ןופ לָאמאכָאנ יידעק ,ךָאנרעד ןוא ,טגָאזעגסיױרא ןסיורד ןיא רעטרעוװו
 ,ןעיירפ וצ רעמ ךָאנ ךיז ןוא ןעמענוצנָא ךיז ןבלעז ןטימ םעליוא ןבלעז
 .טעווערעקעגסיוא לוש רעד וצ ןוא םעליוא םוצ קירוצ רעדיוו ךיז רע טָאה
 שּפיה טָאה סָאװ ,ןענוואד ןצנאג ןופ ךעשעמ ןיא טַײצ עצנאג יד יוזא
 .טרעיודעג

 יד טימ ךָאנ ענייא ,רענוואד עלא ןוא .טקידנעעג ןעמ טָאה טָא ןוא
 סָאד סנייא רעַירפ ןבָאה ,ענענָאטעגסיױא טימ ,ןָא ןיוש ערעדנא ,םיסיילאט
 ןוא טלגנירעגמורא ןיזול ךָאנרעד ,ןבעגעגּפָא ?סעבאש-טוג , ךיז ערעדנא
 .ןגָארטעגרעטנוא םיא םיא

 .טרעפטנעעגּפָא ןעמעלא רע טָאה -- ,סעבאשיטוג ,סעבאשיטוג --
 ןעוועג טריפעגנַײא געהנימ רעד ייז אב זיא'ס יװ ,ןעמ טָאה ךָאנרעד/
 רעליוה טימ ,ןצראה ןרעטכינ ןפא ,ךיז ןסעגראפ זיב ןוא גנאל .טצנאטעג
 טימ ,ץיה טימ טצנאטעג :ןבילבעג ןענוואד םענופ יז זיא סָאװ ,רָאנ דיירפ
 ּפָאק ,טנאה ןיא טנאה ,רעמעלאב םורא קיכעלַײק עדייא עצנאג יד ,ןערב
 רענייא ,ןסַײרּפָא טנָאקעג טינ ךיז טָאה ןרעדנא ןופ רענייא ןוא ,לסקא אב
 -אש רעד זיב ,גנאל יוזא-- :ןעזעג טינ טלעוװ יד יװ טָאה ןרעדנא םעד ןָא
 -עגנָא זיא ,לוש ןופ םיטאבעלאב עקאט עסעמע ,עכעלטנגייא יד ןופ סעמ
 -ירעביא טינ ןופ ןוא ,ןעזרעד לדער סָאד ,ןזיוואב ךיז לעװש רעד ףא ,ןעמוק
 ןַײז ,דימָאט יו ,ןיוש טָאה ,ייז וצ גנוטכא קינײוװ ןופ ןוא עביל רעק
 :טאהעג ןגָאזוצסיורא ןּפיל יד ףא טרָאװ זייב קידנעטשאב

 ...םידייש --
 ,ייז ןשיװצ טָאה רע :טגָאזעגסיױרא טינ סָאד לָאמ סָאד רעבָא טָאה רע

 טשינ רעהא זיב א ,םעַײנ א םענייא ,עטנעקאב גנאל ןופ םיא עלא ןשיווצ
 -סארדאה סיורג א טימ ,ןצלָאטש ,ןכיוה םעד ,ןיזול -- ןעזרעד ,םענעעזעג
 רענעדַײז רעד ןיא ,ךַײר -- עקירעביא עלא יװ טשינ ,ךָאנ וצרעד ;םענָאּפ
 רעד ףא ,יוזא ןוא ,טראוועגסיוא ,ןטלאהעגפוא ךיז רע טָאה ...עטָאּפאק
 עמ יװ ,םעד ְךָאנ יװ ,ןעזעג ךיוא רעטעּפש ,קידנבַײלב לעווש
 א ןיא ןיזל רעדיו ןעמ טָאה ,טלעטשענּפָא ןצנאט סָאד טָאה
 גערפ א טָאה ,טרעהעג רע טָאה ,רענייא ןוא ןעמונעגמורא לדער
 :ןָאטעג

 ?ןיוול סעבאש ףא טמענ רעוו ןוא --
 ראפ רעִירפ ,רעטשרע רעד רעיקוב לכימ לָאמ סָאד ךיז טָאה -- ,ךיא --

 ,ןפורעגסיורא ,עלא

 סרעיקוב לכימ גָאט ןצנאג ןפא יזול ןיוש זיא סעבאש םענעי ןיא
 -סעבאש ןפא ,ירפרעדניא עדוס רעקידסעבאש רעד ףא -- :ןעוועג ךעריוא
 ,ףָאלש ןכָאנ סעומש ןקידסעבאש ןצרוק ןפא ,עדוס רעד ךָאנ ףָאלש ןקיד
 ןיא טכארבעג קירוצ טכאנראפ םיא טָאה רע זיב ,עכנימ זיב יוזא ןוא
 רעד עדייא רעניילק רעד ראפ ןוא ןענוואד עכנימ ףא לוש רעבלעז רעד
 .ןַײז וצ טלמעד "רעגָאז,
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 ,אזא טארפיבוא ,םינָאצּפאק עלא יװ ,טַײװ טניווװועג טָאה רעיקוב לכימ
 רעדַא ,סאג ןַײז ּוװ ,"ןדמאז יד ףא , ,טאמיק ןיוש טָאטש קע ןיא :רע יו
 ּוװ שזא ,ןענופעג ךיז טָאה טרָאד ןסאג םעטסיס עטלדיירדעג עצנאג יד
 ןופ ןעוװעג טַײװ טינ ןיוש זיא'ס לַײװ ,טניוװעג ןבָאה םיטישפאמ יד
 .זיוהטכעש

 יד טימ טָאה ,טקוראפ ףיוה ןפיט א ןיא ,עלעזַײה קירעדינ ןיילק ןַײז
 א טימ ,טקוקעגסיורא ןטרָאג ןקידיל א ןיא טַײז ןייא ןופ רעטצנעפ
 -ָאס ,םיוב א םענייא טימ ןוא גראוונטרָאג ןטייזראפ-טכעלש ןופ רעשינ
 טאמיק ןיוש רע טָאה רעטעלב ןייק לַײװ ,ןימ רעדנא קעפָאס ,עברעוו קעפ
 טָאה לעמ-ליומ לעג ,טנפעעג םאטש טימ ןַײז ,ןגיובעגסיוא ;טאהעג טינ
 -אב םיא ףא ןגעלפ ןבלימ רָאנ ןוא ,ןטָאשעג שינעליופעצ ןַײז ןופ ךיז
 .ןייגפורא ןוא ּפָארא גנוקיטפעשאב רעשיבלימ טימ קידנעטש

 ןופ ריט רעד ךרוד יידעק ,ךיז ןגײבנַײא טוג טפראדאב טָאה יזול
 ,ןייגוצנילרא לביטש ןיא לזַײהרָאפ

 .ןוויוא רעד םענייא ןיא .ךעלרעמיצ ייווצ -- לביטש ןיא קינייװניא
 טלענק ,רעִיקוב לכימ ,רע ּוװ ,קנעב ייווצ טימ שיט א-- ןבלעז םעניא
 ןוא -ְךָאק רעד ךיוא זיא רעדייסעק ןוא טציא ּוװ ןוא רעדניק יד טימ
 .רעמיצפָאלש א-- סרענעלק א ךָאנ ,ַײברעד סנייא ךָאנ .רעמיצ-סע

 ,ענעדִיי עכעלגנעל א--בַײװ סָאד .רעדניק ףניפ טימ בַײװ א ַײברעד
 א ,רעדניק יד ןופ עטסטלע סָאד .ליומ טיירב טנפעעצ-קידנעטש א טימ
 עכעלשּפיה ןיוש ,ריא ךָאנ ייווצ .ןעַײלק טימ ןוא עכעלבלעג א ,לדיימ
 רעד ,רעדניבנַײא ןא אב רענייא ,ןיוש ןטעברא ,16--14 ןופ ךעלגנַיי
 ,עניילק ךָאנ ייווצ עקירעביא יד ,רעפַײלש א אב דָאר א טיירד רעטייווצ
 .עלעדיימ א טימ עלעגנַיי א

 אב .טצעזעגסיוא שיט םאב ןעוװעג טציא זיא עכַאּפשימ עצנאג יד טָא
 -עגוצ זיא רע רעדייא ,רעַירפ טגעלפ רעִיקוב לכימ ןכלעוו אב ,שיט םעד
 ענַײז עלעּפמעל רעַײרד א אב טכאנרעדפא עלא ,עטקעס רעד וצ ןענאטש
 םעד אב :;ןפרָאװעגּפָא טציא ךיז טָאה רע עכלעוו ןופ ,ןבַײרש םירוביכ
 -רעל לָאמא םידימלאט ענַײז טימ םיא רימ ןפערט טציא ןכלעוו אב ,שיט
 ןוא קעלש סנכלעוו ,"וװעַיא , רעפייס ןטבילאב ןַײז טּפױהרעד ,ךאנאט ןענ
 ;ענַײז ראפ יװ ןָא רעדייסעק ייז טמענ ןוא ךיז ףא טליפ רע םירוסעי
 ןרעװ סעִיװ יד--- ןענייוו טפָא םיא םידימלאט ענַײז ןעעז ,קידנענרעל ןוא
 -עב ענַײז ןוא סוועיא ןופ רערט א טניר ןקאב ענַײז ףא ןוא ,טיור םיא
 ןטלעש גָאט םעד ןקידנעמאזוצ רעייז ןופ ןוא םירוסעי עקידסעפטוש
 ךיא ןכלעוו ןיא ,גָאט רעד ןרעו ןריולראפ לָאז--"וב דלוא םוי דבאי,
 .ןרָאװעג ןריובעג ןיב

 טימ ,ןעוועג טצעזעגסיוא עכָאּפשימ עצנאג יד טציא זיא שיט םעד אב
 .שָארעב ,ךעריוא ןוװועשָאכ םעד ,ןיזול ןוא ןיילא רעיקוב לכימ

 -עגסיוא טכעלש טָאה ןוויוא רעשינָאצּפאק רעד סָאװ ,סעלאכ עסאלב
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 -שיט םענעטנװַײל-בָארג א טימ ,שיט ןעמערָא םעד טנַײשאב ןבָאה ,ןקאב
 .טקעדעג ךעט

 ןרָאװעג ןבעגעגפוא שיט םוצ ךָאנרעד ןענַײז סָאװ ,םִילָאכַײמ יד
 ןטכעלש ףא ,רעקירעד ןוא ,ןרָאװעג טכָאקעג "ךעלאמ ןטלאק, א ןופ ןענַײז
 .טעוועלאשזעג וצרעד ךָאנ טָאה עמ סָאװ ,ץלָאה

 אב זא ,טסּוװעג טָאה רע .טליפעג טוג רעייז רעבָא ךיז טָאה יזול
 עלא טימ ,רעמיצסע ןקיטפול ןעמארג םעניא ,ןעשיומ רעדורב ןכַײר ןַײז
 ןָאנבױא ,לוטש א טציא םיא ףא טראוו ,טנפעעצ סיורא ףיוה ןיא רעטצנעפ
 ןוא :ץוּפ ןוא ןרישעג ,עווָאכראה סיורג טימ ,שיט סרעדורב ןַײז ןבעל
 -ערָא םעד ןופ טפול ענעּפמודראפ יד טָא טציא םיא זיא ראפרעד עקפאד
 ,ּפָאק ןפא עילעטס רעד טימ ,דעמאלעמ ןעמערָא םאב ָאד ,עלעביטש ןעמ
 ביל ,טנפעעג טפול ףא ןטלעז ןרעװ סָאװ ,ךעלרעטצנעפ עקירעדינ יד טימ
 ךעטשיט רענעטנװַײל רעבָארג רעד ,םילָאכַײמ עמערָא יד ךיוא :ןעװעג
 -עקילאק ןוא עטאברעשטש עניימעג יד טימ ןוא ץלאז ןבָארג םעד טימ
 .לפעלילּפָאג ןוא רעלעט עטאוו

 ןעוו ,טינ ןיוש טקנעדעג רע זא ,טוג יוזא ,טוג טליפעג ךיז טָאה רע
 רע זא ,יוזא :ןדנובעגפוא יוזא ןַײז לָאז רוטאנ ענעסָאלשעג-קידנעטש ןַײז
 ןעמערָא ןטימ עכָאּפשימ עמערָא עצנאג יד טָא ןעוועג טיירג טציא זיא
 .ןעמענוצנַײרא ךיז ןיא ,ןעמענוצמורא ץלא טימ עלעביטש

 ךעריוא סעמעוו ,רעיקוב לכימ אב ,סָאבעלאב ןַײז אב עליפא טָאה רע
 ןפא ןפערט וצ ןטלעז-ןטלעז זיא'ס ןעמעוו אב ןוא ןעוועג טציא זיא רע
 ןיא טנַאמרעד סָאװ ,סָאװטע עליפא ,טסדנימ א ןגיוא יד ןיא ןוא םענָאּפ
 טַײקכעלײרפ ןופ רעמ עליפא ןוא טַײקכעלײרפ ָאי טציא ,טַײקכעליײרפ
 ןצנאג םוצ ,רעדניק יד וצ ךיז טָאה רע סָאװ ,טימרעד -- ןפורעגסיורא
 עלעביטש ןיא ָאד טָאה רע סָאװ ,טַײצ רעקינייו רעד ראפ דניזעגזיוה
 טינ יוזא ,טלעטשעג ךיז שימייה יוזא ,טכארבראפ עדוס רעד אב ןוא
 -- ,טכאדעג ןעמעלא ךיז טָאה -- ,בוטש יד זא ,ןגיוצעגנָא טינ ,ןעגנּוװצעג
 ,לופ ןיזול טימ רָאנ יו ןוא ןרָאװעג רעמארג ,רעכעה סעּפע יװ זיא
 רעד טָא ףא ,טור א יװ ,דימָאט טגנעה סָאװ ,עקידעכָאװ-רעוװש סָאד ןוא
 ןוא ןגָארטעגּפָא טציא ךיז טָאה ,סעבאש םוא עליפא טקירד ןוא בוטש
 .ןדנּווושראפ

 ,סערימז ןעגנוזעג ןבָאה ךעלגנִיי ערעטלע יד טימ ןעלכימ טימ יזול
 -ראפ עָאנאה ןופ ,ןבָאה רעדניק ערעגנִיי יד ןוא לדיימ סָאד ,יורפ יד ןוא
 .טרעהעגוצ ךיז ייז וצ ,עטגינעג

 ערעטלע ןוא ,ןסיורד ןיא סיורא ןענַײז רעדניק .טשטנעבעגּפָא טָאה עמ
 ,יזול ךיוא .טגיילעגוצ ךיז ןבָאה

 -ןראב ןוא טסביוא-סעבאש סיורא ןטרָאג ןיא יורפ יד טָאה ןפָאלש ןכָאנ
 ןטליוהעגסיוא םעד רעטנוא טכארבעג קנאב א ךיוא ;ןגָארטעגסיױורא סאווק
 -יופעצ ןַײז ןופ ךיז טָאה לעמיליומ סָאװ ,רעטעלב קינייװ יד טימ םיוב
 ףוא םיא ףא עטקיטפעשאב ןענַײז ןבלימ רָאנ ּוװ ןוא ,ןטָאשעג שינעל
 ,ןעגנאגעג ּפָא ןוא

 םענופ רעשינ ןפא ןוא ןטרָאג ןעמערָא ןפא ,םיוב ןפא ךיז טָאה יזול
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 ןיא רעדורב ןַײז וצ זא ,טסּוװעג טָאה רע .טקוקעגמורא ןטייזראפ-טכעלש
 ןופ ,קידנריצאּפש ,טלא ןוא גנוי ,טָאטש ץנאג ןופ טציא ןעמ טמוק ףיוה
 -אש ..טפאשגנע ןיא זיא טָאטש יד .ןעקנירט וצ םענורב סרעדורב ןַײז
 ןיא יו ,ןריצאּפש ןסאג ענעגעלעגּפָא טַײװ ןיא ןעמ טייג ,רעמוז ,סעב
 טײג עמ ,ןפָא טייטש רעיוט ןופ עקטרָאפ יד .לשָאמעל ,סרעדורב ןַײז
 ,טעשטרוב עקלאכימ .טָאטש ןופ םעליוא רעדמערפ ץלא ,סיורא ןוא ןַײרא
 ףא ןעַײרשנָא ,ןגָאז רעבָא ,םענורב םאב ץענ א ןָא םיא טכאמ עמ סָאװ
 ןיא ךיז ןעניפעג סיאב-יינב סרעדורב ןַײז ןוא .ןטָאבראפ םיא זיא ןצעמע
 טימ רע יװ ,רעמייב ערעדנא רעטנוא ןוא קנעב ערעדנא ףא רָאנ ,ןטרָאג
 ..ָאד רעיקוב לכימ

 -ראהנפָא ןא ןוא ,ײרפ םיא ךיז טמעטָאס ןוא טוג ָאד םיא זיא ךָאד
 ןעלכימ ןוא םיא ןשיװצ ךיז טדניבראפ סעומש רעקיטומטוג ןוא רעקיצ
 ךיז ןופ ,םינָאיניא ענעגייא ןופ רעִירפ ,טכַײל-טגיילעגפוא טסעומש עמ
 -וצ ןוא דנאטש ריא ןופ ,עדייא רעייז ןופ ךָאנרעד ,ךעלסיב וצ ןיילא
 ַײס ,עדייב ןוא .רעדנוזאב ןריא דילגטימ ןקיצניא ןדעי ןופ ,דנאטש
 -אב ייז זיב ןעגנערבראפ קנאב רעד ףא ענעדירפוצ ,לכימ ַײס ,יזול
 ןיא ןיוש בלאה רעכעה זיא םיוב ןופ םאטש רעד :טעּפש זיא'ס זא ,ןקרעמ
 טימ זיא ,רעטעלב ןָא סָאװ ,ןיורק יד ןוא ךייה עמאס יד רָאנ ,לקנוט
 :ךיז ןגָאז ןוא ףוא ןעייטש ייז ןוא ,טניורקעג ןוז רעקיטכאנראפ

 ,עכנימ וצ טַײצ --
 רעבלעז רעד ןיא קירוצ ,ןייגקירוצ ןגנאל ךָאנ ,ייז ןענַײז טָא ןוא

 .ןעוועג ירפרעדניא יו ,לוש
 ,עטורעגסיוא גָאט ןקידסעבאש ןכָאנ רָאנ ,םעליוא רעבלעז רעד רעטַײװ

 ןפיוא רעייז ףא רעדיו ןוא ןענוואד וצ ,ירפרעדניא יװ ,רעטַײװ ףא
 .ןעוועדליוו וצ עטיירג

 יו ,לוש ןיא רעטצניפ ןקידעכנימראפ םעניא םורב א ךיז טרעה'ס
 ..סיורא סעליוק טימ טכירעגמוא לָאמעלא ןענָאק סָאװ ,סעַײכ סעּפע ןופ
 קיניײװניא רעבָא ,רעכַײב יד ןיא ,ךיז ןיא לַײװרעד ךָאנ ייז ןטלאה ייז
 ןכאמ ךיוא ייז יז ןלעװ ,ךעלגעמ ,דלאב ןוא ,טמורב ,טעגלוג ,טלגרָאג
 .ןרעה

 ןעלקָאש ןדליו א טימ רעדיוװ ,ףיולעגמוא ןא טימ רעדיוו טנוואד עמ
 ןוא ,ערעדנא אב יװ טשינ ,שינעקיווק קידנצכָא ןוא סעליוק רעדיוװ ,ךיז
 גָאט רעד ןעוװ ,עכנימ רעקידסעבאש אב קידנעטש רעגייטש רעד יו
 ןא ראפ ,סעבאש ןטימ ךיז ןדיישעצ ןופ רעיורט א ןוא טזָאלעגּפָארא
 ;ןיינ .םינוגינ-עליפט יד ןיא ךיז טרעה ,ךָאװ רעטסָארּפ רעקידנעמוק-ווערע
 עצנאג א יװ ןוא ,ןַײא םיא ןטלאה ייז ,סעבאש ןטימ טינ ךיז ןדיישעצ יד
 .סעבאש ייז אב ךָאװ

 יװ ,ךָאנ רעוו ןוא ,רענייא זיא ןעמָאנ ןַײד ןוא רענייא טסיב וד,
 טציא ךיוא ןעמ טָאה -- ,!טלעוו רעד ףא קלָאפ ןייא -- לעָארסַיי קלָאפ ןַײד
 עקידעירפרעדניא יד ירפרעדניא יװ ,גנורעטסַײגאב-ץיה רעבלעז רעד טימ
 .ןעגנוזעג ,סעליפט

 ןיא געהנימ רעד יװ ,רעדיװ ןעמ טָאה ,טנװאדעגּפָא טָאה'מ זא ןוא
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 ייוצ אב ,רעטצניפ ןעוו ןיוש ,דימָאט ייז אב ךיז טריפ עס יװ ןוא
 -עג סעדוסעלאש םעד לוש ןופ טנאוו-וװערַײמ ןיא ןשיט עטקורעגפיונוצ
 ןוא ןשאוו ךיז רעִירפ טימ ,ץלאז טימ עלאכ רָאנ רעליוה טימ .טעווארּפ
 -עמ "ןגָאז, ןצעמע סעּפע טימ עדוס רעד ןטימניא ןוא ,ןשטנעב ךָאנרעד
 .ןַײז דעבאכ

 זיא רע ןוא ,יזול ןעמוקאב ,ךעלריטאנ ,דעביק םעד טָאה לָאמ סָאד
 קראטש א טַײקטלופעגרעביא רעד ןופ-- סיורא טרָאװ ןַײז טימ ךַײלג
 עדייב ןופ ןשיט עגנאל ייווצ אב ,קידנבָאה ךיז ראפ םעליוא ןטביילגאב
 ,עטצעזאב

 ןסיורג ןַײז טימ רעגערט םעד םעלָאש טאהעג רע טָאה ,טַײז ןייא ןופ
 רעטייווצ רעד ןופ ןוא ;עטָאּפאק םיא ראפ רעטניווועג-טשינ רעד ןיא ,ףוג
 ןיש ןיושראּפ םעד ,רעדַײנש םעד למערווא ןראד ,ןגנאל םעד-- טַײז
 ,רעטַײװ ןוא .טַײקכעלרעּפרעק ןופ רָאנ רעכייז א טימ ,ףוג א ןָא טאמיק
 -יק עלא ,עכעלנע יז וצ עקירעביא יד ,שיט ןופ גנעל רעצנאג רעד ןיא
 -אה עטסדנימ יד ןופ ,טַײקמערָא סיורג ןופ ןשטנעמ ,לריוג ןייא ןופ טאמ
 ךיז ןענעגונאב ןופ ןוא קידנבָאה טשינ עָאנאה ןייק טלעװ רעד ןופ סעָאנ
 ,ןטסדנימ ןטימ

 רעטראגעגיקיביילג ןַײז ןכלעוו ןיא ,עקאט םעד ןגעוו טָאה יזול ןוא
 ןגעוו :טאהעג טרָאװ ןַײז טציא ,טקיטיינעג קראטש יוזא ךיז טָאה םעליוא
 םעד ןוא דיירפ יד קיניײוו םעניא ךיוא ןוא ,קינייוװ טימ ךיז ןענעגונאב
 ,ןעניפעג ןעניז

 ןעמוקעגנָא ןדייר סָאד ןיזול זיא ,"ןגָאז, וצ ןַײז טניווװעג טשינ ןופ
 רעטרעוו יד רע טָאה לָאמא סָאװ ןוא ,טצראהאב רעבָא ראפרעד ,רעווש
 ּפעק ןוא ןגיוא עלא ןוא ,ןעמוקאבסיורא ףיט רערעסערג א ץלא ןופ יװ
 -ַײװ עלא ןוא ,ןעוועג טדנעוװעג םיא וצ ןענַײז עקידנציז שיט םאב יד ןופ
 םעליוא ןשיװצ ןופ ןטרעהעג םענופ עָאנאה ןופ ץפיז א ךיז טָאה על
 ,טרעהעגסיורא

 וצ רע טָאה ,טגָאזעג יװ ,סָאװ ,לוש ןופ סעמאש רעד עליפא ןיילא
 ,גנוטכא קינייװ רָאג ןוא טליפעג טינ עביל עקירעביא ןייק טַײל ענעי
 -וקעגנָא ןדייר ןטימניא לוש ןיא ןענוװאד-װערַײמ וצ טציא זיא רעכלעוו
 ןופ דייר יד וצ לָאמא ךיז רע טָאה ןעוװ-ןטלעז סָאװ ,רע ךיוא -- ,ןעמ
 ,ןדמערפ םעד קידנרעהרעד-- ,טציא טָאה ,טרעהעגוצ "?סרעגָאז , ערעייז
 -אב ןוא טלײטעגסױא ירפרעדניא ךָאנ טָאה רע ןכלעוו ,ןדִיי ןצלָאטש
 ,טגיילעגוצ רעוא ןא ,גנוטכאמוא ןַײז ףא טקוקעג טינ ,טָאה -- ,טקרעמ
 ןוא ,ײרעסָאמאש ןַײז ןיא ,טמא ןַײז ןיא ןוא ןבילבעג טרָא ןַײז ףא זיא
 ןסעגראפ ןענוװאד וצ וערַײמ טַײצ ןיוש זא ןוא ,טעּפש ןיוש זיא'ס זא

 ןיא ,עטקירדעגפיונוצ א ,ךיז טָאה סָאװ ,עדייא ןַײז טָאה יזול ןוא
 -כעלקריו רערעטצניפ ריא ןופ ,ןענופעג רעטצניפ ןקיטכאנראפ-סעבאש
 רעטַײװ ףא ןוא ,ןטכיולאב געוו א ריא ראפ ,ןעמענסיורא טלָאװעג טַײק
 זיא סָאװ ,סעמאש רעד ןוא .ןקראטש וצ ןכָאטיב םעד ריא ןיא ןוא ןביולג
 ליפ טָאה יזול יװ ,םעד ךָאנ יו ,טרעהעג טָאה ,ןענאטשעג טַײז א אב
 עמ סָאװ ,עסעמע ןגעו ,ןטַײקכַײר עטסוּפ ןוא עסעמע ןגעוו טדערעג
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 -רעד עמ זא ,סָאװ ןוא ,ךיז ןיא ייז טניפעג עמ ,ןכוז טינ טַײװ ייז ףראד
 ןוא טלעוו-רעד ףא רעכיז ייז טימ זיא עמ ןוא ייז ןעמ טָאה ,ייז טברעוו
 ךָאנ ךיז טגָאי עמ סָאװ ,טסוּפ סָאװ ,עטסוּפ ןגעוו ןוא ;טלעװ-רענעי ףא
 -- ,ןבַײלב טשינ ןוא ייז ןדניוושראפ ןטָאש א יװ ןוא ,ןטָאש א ךָאנ יו ,יײז
 -יז יד ראפ ,ןקראטשראפ וצ דייר ענַײז .יידעק ,ךָאנ ףָאסעל רע טָאה
 ןַײז ךיוא םיא טימ ןוא טכארבעג רעפייס ןטלא ןא ןופ לשָאמ א עקינ
 .טקידנעראפ עדער

 םענעי ןיא טרעװ--,טלײצרעד טצעל םוצ ייז רע טָאה -- ,לָאמא --
 -עג שערָאּפ זיא רע רָאנ יװ .שערָאּפ א ןעוועג זיא -- ,טכארבעג רעפייס
 -ראּפ ןכוז וצ דנאל טַײװ א ןיא טזָאלעגקעװא ךיז רע טָאה יוזא ,ןרָאװ
 טָאה ןוא דנאל םענעי ןופ טָאטש א רענייא ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא .עסָאנ
 טַײז ריא שיראנ יו :שערָאּפ רעד םיא וצ טגָאז .רענידנצעג א טנגעגאב
 -ידנצעג רעד םיא טגָאז .רעטענּפָא יד וצ טניד ריא סָאװ ,טדנעלבראפ ןוא
 יַאֹּפ רעד טרעפטנעעג טָאה -- ,רימ ---?טניד ןעמעוו וצ ריא ןוא ,ונ :רענ
 סָאװ ןוא ןעמעלא טרענרעד ,ןעמעלא טזַײּפש סָאװ ,םעד וצ ןעניד -- ,שער
 טָאה-- ,יוזא ביוא זיא-- ןכַײלג ןייק טינ טָאג םוש ןייק זיא םיא וצ
 ערעַײא רעסיוס ךיז ןענַײז ןוא ךיז ןעייגעצ -- ,רענידנצעג רעד טגָאזעג
 -ַאֹּפ רעד טגערפעג טָאה-- ?סָאװראפ -- .םיסַײמ ערעַײא טימ רעטרעוו
 ןעועג עקאט טלָאװ ,טסגָאז וד סָאװ ,סָאד ןעו לַײװ ראפרעד -- .שער
 ןַײד ןכוז וצ דנאל טַײװ אזא ןיא ןייג טרָאּפשראפ ךָאד וטסלָאװ ,סעמע
 ןיא ןוא טָאטש רענעגייא ןַײד ןיא ןענופעג ךָאד יז וטסלָאװ ,עסָאנראּפ
 .ןרעפטנע וצ סָאװ טאהעג טשינ שערָאּפ רעד טָאה ָאד -- .דנאל ןגייא ןַײד
 -עגסיורא טינ דנאל ןַײז ןופ רעמ ןיוש זיא ןוא טרעקעגמוא ךיז טָאה רע
 .ןבילבראפ שערָאּפ טרָאד ןיוש ןבעל ץנאג ןַײז ףא ןוא ןעגנאג

 טָאה יזול ןוא ,ןעוועג רָאלק זיא לשמינ רעד ןוא ,לשָאמ רעד סָאד
 .ןרעלקרעד וצ טרָאּפשראפ ןיוש םיא
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 -נַײא זיא שעדיוכ םענעי ןיא .לעלע שעדיוכ רעד ןעמוקעג ןיוש זיא'ס
 ראפ טפראדאב טָאה עטקעס רעד ןופ רענייא רעדעי זא ,ןעוועג טריפעג
 ןופ ,קידנבַײלב לקניו א ןיא ץעגרע ןעייווצניא רָאנ ןיילא ,ןטייווצ א
 -ער ןרעדנא ןראפ ,םיא טימ ןעשעג זיא'ס רָאי ןצנאג א ראפ סָאװ ,ץלא
 .ןַײז עדאווסימ ךיז ןוא ןבעגּפָא גנונעכ

 ןעוו ,וערַײמ ךָאנ טעּפש ןיוש ,טכאנרעדפא ןא םענייא ןיא ,טָא ןוא
 רעטנָאמרעד ןביוא רעד ןיא זיא ,ןעגנאגעצ טאהעג ןיוש ךיז ןענַײז עלא
 ןשטנעמ רָאנ ייוצ עקידנענװאד רעִירפ עלא ןופ לוש ?רעקידעבעל,
 .יזול ןוא רעיקוב לכימ ןעוועג ןענַײז סָאד .ןבילבראפ

 ראפ ןעלכימ טָאה ,קידנציז רעדנעטש א ראפ קנאבילגיּפש ןיא ,יזול
 ,רערעל א ראפ טייטש עמ יװ ,עגאל אזא ןיא--- טאהעג ןקידנעייטש א ךיז
 סיורג ןיא :רעטכיר-סנסיוװעג ןשילעז א ראפ ןוא רעזַײװגעװ א ראפ
 -פוש ,ענעסָאלשראפ רָאי ןצנאג ןראפ ,ענַײז עלא טיירג יו ןוא ,עָאנכאה
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 טקעלּפטנא ףראד סָאװ ,ץלא לָאז רענעי -- ,ןענעפעעצ ןוא ןקורסיורא ןדָאל
 ןלעװ טעװ רע בא ,ןבָאה טַײקכעלגעמ יד ךיוא ןוא ,ןעז ןפָא ;ןַײז
 ןַײז וצ טעװ רע סָאװ ,ןרעקרעביא טרָאד ץלא ןוא ןבָארג ךיז ,ןכוז ןיילא
 .ןפראד ןטכיר ןוא ןשרָאפ

 יד ּוװ ,טרָא סָאד רָאנ ןוא .רעטצניפ טלמעד ןיוש לוש עצנאג יד
 ןא םענייא ןופ ןזיא ,ןענופעג ךיז ןבָאה ענעבילבראפ עטנָאמרעד ייווצ
 -עג ןטכיולאב ךערזימ ןיא ּפמָאל ןקידנענערב-ךאווש ןקידנעגנעהּפָארא
 ןטימ ,װערַײמ ןיא ךעלטַײװ עליפא טלמעד טלָאוװ'ס רעוו -- ךָאד -- .ןעוו
 סלכימ יװ ,ןעזעג טלָאװ ,ןענאטשעג ,טדנעװעג ןעלכימ וצ רָאנ םענָאּפ
 סוועִיא ןופ טרעוו רע ,וועיא ןענרעל ןסאשעב ,דימָאט יװ ,ךעלטיור סעַיװ
 -עג טָאה רע :רעמ ךָאנ טציא .טמעראוורעד דייל ןוא ןַײּפ ענעביוהרעד
 רענעשעמ-טאמ רעד ןיא ןענַײז ןקאב עטראה ענַײז רעביא ןוא ,טנייוו
 -עג ןרערט רָאה עקידנעעזסיוא עינרעטס יװ יד ןיא ןוא דרָאב
 .ןענור

 םעניא ,רעשרָאפ ןוא רעטכיר עסַײמ ,טָאה רע :רעגנערטש א יזול ןוא
 ןוא טרעהעגסיוא ,ןגיושעג ,טקוקעגנַײרא טציא טַײקטנּפעעג סנקידלוש
 .טרעדָאפעג ןענעפעוצפוא ךיז םיא אב רעמ ןוא רעמ ץלא יװ

 י-נעַײז עדאווסימ ךיז ןוא ןיזול ראפ קידנעייטש יוזא ,טָאה לכימ ןוא
 :טלייצרעד ,קיד

 ,טרירעגנָא טנאה רערעװש א ןופ זיא רע ..םאגּפ א טימ זיא רע --
 ןַײז וצ טינ טציא ךיוא ךיז טימ ןוא טימעג טינ ךיז טָאה רע לפיוו ןוא
 יװ זיא רע !עלָאלק א .ןַײא טינ םיא ךיז טיג ,ןעמוק ןביולג ןקידרעירפ
 ןטניוו עדמערפ יװ ,טליפ רע .ןגָאלשעג ןטסקינייװניא עמאס םעניא ץעגרע
 ןריט ענַײז ייז ןלעװ טָא-טָא זא ,םיא טכאד'ס ;ןעיניב ןַײז ןיא םוא ןעײג
 סיוא ןרעװ טעװ רע ןוא ,רעקפעה ןרעװ טעװ ץלא ,ןענעפעעצ ןדָאל ןוא
 סיורג טימ ,רעכיוה ןַײז ןופ ;סנברָאװרעד ןוא סנגייא ןַײז ףא סָאבעלאב
 ןטנוא ףא דלאב רע טעװ עגיירדאמ ,רענעמוקעגנָא םיא ןטַײקירעװש
 ךעיוק ןדמערפ א ןופ ,טייק א ףא טנוה א יװ ןוא ,ןַײז טרעדַײלשענּפָארא
 ןפראד םיא טעװ ךעיוק רעדמערפ רעד ןיהּוװ ,ןיהא ןרעװ טּפעלשעגטימ
 .ןלעװ ןוא

 לפיוו ,ןָאטעגרעביא טינ ןיוש טָאה רע סָאװ !ךיז טלגנאר רע יװ ,ייוו
 .טינ טפלעה'ס ןוא -- ןיוש שעפענ ןוא ףוג ןופ ןעגנוקינַײּפ

 ,טשינ ךָאנ רע טָאה עװַײט עכעלשטנעמ ןייא ןייק :עדיױמ ךיז זיא רע
 -גוווצאב ,ןכָארבעג ייז ןופ -- ,טרעקראפ .ןכָארבעג ,ןַײז וצ ףראדאב'ס יו
 ,לשָאמעל ,בַײל ןופ עװַײט יד :טָא יו .שינעקנעפעג ןיא דימָאט ןוא ןעג
 -ראפ ,רָאנ ,רעטליטשעג טינ רעטלע טימ ןוא ןרָאי טימ םיא אב טרעוװו
 ּפָארא ןגיוא יד רע זומ ,סאג ןיא טייג רע זא .רעקראטש ךָאנ ,טרעק
 טכירק'ס רעבָא ,ןעז וצ טינרָאג ,ןענעגעגאב וצ טינרָאג יידעק ,ןטלאה
 םיא טכאמ ןוא סיורא דרע רעד רעטנוא ןופ יו ,טשינ רָאט עמ סָאװ ,םיא
 דימָאט ךיז ראפ טעז רע זא ,טַײװ יוזא טייגרעד'ס ...קידניז ןוא ןעז
 ןענרעל ןוא עליפט ןטימניא עליפא םיא ןענַײז סָאװ ,רָאנ עטעקאנ ,עליוה
 ..ןסיוא זיב טאמיק ,ןרעטיצפוא יוזא םיא ןכאמ ןוא לבלאוועמ
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 וצ ,טלעג וצ ,לשָאמעל ,יד יו ,סעװַײט ערעדנא טימ ןכַײלגסָאד
 : .אא עניס ,עניק וצ ,דעװָאק

 ןענעקיל וצ ץלא ןיא ענַײז עיטענ יד זיא ץלא ןופ רעבָא רעגרע
 ןוא טפאשנדַײל רעטסערג רעד זיב םיא אב טייגרעד סָאװ ,עיטענ ענעי
 טליפרעד רע רעדָא :ןגלָאפ םיא ראפ ענעדיישראפ ךיז טימ טגנערב סָאװ
 םיא ןופ זיא סעיכ עצנאג סָאד ךַײלג ,טליוהעגסיוא ,טסוּפ לָאמאטימ ךיז
 רעד טימ םעדעפ עלא ךַײלג ןוא ,סנייצלא ץלא םיא טרעוו'ס ,סיורא
 םיא אב ןרעװ ,טלעװו רעד טימ ןָא טריפ סָאװ ,םעד טימ ןוא טלעוו
 ןא רעדָא ;והיוטאה-םעליוא ןיא יו םורא טייג רע ןוא ,ןסירעגרעביא
 ןיא טלָאװ רעלוד רעדליוו א יװ ךַײלג ,רע טליפ ,טרעקראפ ,לָאמשרעדנא
 וצ םיא טגנערב ,קַיורמוא קידלאווג םיא טכאמ רעכלעוו ,ןסעזעג םיא
 ..ןכערבוצפוא ןעמיוצ עלא ןוא ןרעטשעצ וצ ןוא ןבראדראפ ןלעוו

 זא ,סעבאש דימָאט יװ ,ןטַײקינײלק , עניוזא ןופ טדערעגּפָא ןיוש
 --רעגרע .ןשעלראפ יז רע לי ,טכיל רעקידנענערב א ראפ טייטש רע
 -יוקנרָא םוצ ןפיולוצ טפָא םיא ךיז טליוװ ,לוש ןיא ןיילא זיא רע זא יװ
 ףא ?ןטַײקינײר , יד ,עלילָאכסאכ ,ןוא ןסַײרּפָארא סעכױרָאּפ םעד ,שעד
 ליומ ןראפ רָאג סָאד ןָאק רע-- רעגרע ,רעגרע .ןפראווּפָארא דרע רעד
 ןטלאהעג טָאה רע זא ,טכאמעג ךיוא ןיוש ךיז טָאה'ס רָאנ--- ןעגנערב טינ
 טלעוו-רענעי ןופ ןוא טלעוו-רעד ןופ טלָאװעג ךיז ,זדלאה םאב רעסעמ א
 סָאװ רעבָא ,ןענעקייל ןראפ עריומ רעד ראפ ,טשרעמיולק :ןעגנערבמוא
 -עקייל רעטסערג רעד ןופ עטסערג יד ןיילא ךָאד סָאד זיא ןסעמערעדניא
 -ראדראפ ןוא רערעטשעצ ןטסקינייװניא ןַײז רעביא ץלא סָאד ןוא ...גנונ
 לעװש ןַײז אב ,ןאמערָא ןא יו ,ןטלעטשראפ א לָאמא טעז רע סָאװ ,רעב
 ןףרעיוה ריט ןַײז ןופ טַײזנסױרד רעד ףא עַײכ א יװ לָאמא ןוא ,ןטעב

 ?ןבעג ךיז רע לָאז עצייא ןא ראפ סָאװ ןוא ,ןָאט רע לָאז סָאװ ןוא
 טָאה יזול ןוא ,לכימ ,ןרָאװעג ןגיוושנא עלַײװ א ףא רע זיא ָאד ןוא

 רע טָאה ןאד ןוא ,טקוקעג טשינ ,ןעמעשראפ וצ טינ םיא יידעק ,םיא ףא
 :טלייצרעד ןוא טצעזעגרָאפ רעטַײװ

 טײג ,ןעו ןטַײצ ערעוװש ןיא ,גנע לָאמא םיא טרעוו'ס זא :טָא ןוא
 -ָאטש ןפא טכאנאב ףא "דלעפ , ןפא ,טסּוװאב יװ ,עקירעייז עלא יװ ,רע
 ןענרעל ןיא ,טרָאד יידעק ,ןקיטכענ וצ רעווייק סקידאצ ןטסּוװאב ןשיט
 ,טסּוװאב יװ ,ןעמעלא ןוא .ןרעטַײל וצ סעװָאשכאמ יד ,ןַײז-ךאוו ןיא ןוא
 .טינ סָאד ךיוא -- םיא ןוא ,רע טפלעה

 טָאה'ס סָאװ ,לָאמ ןטצעל א םענייא ןופ ןלייצרעד םיא רע זומ ָאד ןוא
 טרָאד רעוויק ןפא ,רעמוז ןקיטנַײה ךָאנ ,גנאל טינ טשרע םיא טימ
 .ןפָארטעג

 ךָאד ךיז זיא רע רעבָא ,קידנענָאמרעד ךיז ,טציא ךָאנ םיא טליורג'ס
 סנליוהראפ ןייק םיא אב רָאט'ס ןוא ,ןלייצרעד ץלא זומ רע ןוא עדאווסימ
 ,ןביללב טינ

 ןעוו ,טנװָא ןיא טעּפש קראטש ןיוש ,רעגייטש רעד יװ ,ךיז טָאה רע
 -גילרא ,לרעַײמ ןיא ,ןיהא ,ָאטשינ "דלעפ , ןפא זיא שעפענ רעקיצנייא ןייק
 -מעל א סנייא טנערבעג ,טרָאד טכאנאב דימָאט יװ ,רָאנ טָאה'ס .טלעטשעג
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 ןטימ ,ןענרעל ןעמונעג ךיז טָאה רע .טזָאלעג סעמאשילרעַײמ ןופ ,עלעּפ
 זיב ,עצנאג ןעָאש ףא ןוא גנאל ,גנאל ,קידנעייטש עלעּפמעל ןראפ רעפייס
 ןפָאלשנא יוזא ,סיוא טזַײװ ,רעקידנעייטש א זיא ןוא ןרָאװעג דימ זיא רע
 :טמעלָאכעג םיא ךיז טָאה טלמעד ןוא .ןרָאװעג

 ,טָאטש עצנאג יד ,טָאטש יד :ןעזרעד ןוא ןגיוא יד ןביוהעגפוא טָאה רע
 ,רעזַײה עלא טימ ןסאג יד ,ןטיילק יד טימ קראמ רעד :עטרעקעגרעביא ןא
 רעד רָאנ ןוא ,טגנעה ּפָאק ןרעביא םיא ץלא--- םישָארדעמעטָאב ןוא ןלוש
 רָאנ רעַירפ ,עטרעקעגרעביא סָאד .ןענאטשעג טרָא ןַײז ףא זיא רעטסיולק
 ןעמונעג ץלא ךיז טָאה ךָאנרעד ,טרירעג טינ ,ץנאג רעבָא ,טרעקעגרעביא
 ןופ ,רעזַײה ןוא רעביטש ןופ ןכאז ,םיצייפכ ,ןעמָארק ןופ סעריוכס :ןטיש
 וצ דרע רעד ףא -- ןטַײקינײר ןוא ןטַײקילײה עלא םישָארדעמעטָאב
 ביוטש א'ס .סעלא טַײקטנפױהעגנָא ןייא ןיא ןוא גראב ןייא ןיא ןוא ןלאפ
 ,דלאב רָאנ ;טינרָאג ןעזעג טינ טָאה עמ ןוא ,ןרָאװעג שינעלעטשראפ ןוא
 רעדיוו -- ןלאפ םירָאװק יד ןופ םיסיימ ךיוא יװ ,ןעזרעד רע טָאה ,ייוו
 -יולק רעד רָאנ ןוא ,טַײקטנּפױהעגנָא רעבלעז רעד ףא ןוא גראב ןבלעז ןפא
 .ןבילבעג ,ןענאטשעג ּוװ ,טרָא ןַײז ףא ץלא זיא רעטס

 -עג טָאה ץלא ּוװ ,גראב ןופ ןזיוועג גנילצולּפ ךיז טָאה רעַײּפ א ןוא
 טימ ,ןפָארטעג גראב ןופ טַײז א אב רע טָאה ןיילא ךיז ןוא ,ןענערב ןעמונ
 עקילײה טשינ א -- ,ךאז א ראפ סָאװ ןוא ,טנאה ןיא ןקעטש ןגנאל א
 -עגוצ רע טָאה ,רעַײּפ ןופ רעטַײװ ןגעלעג זיא'ס -- ,עקיליײה ָאי רעדָא
 טשינרָאג ןוא ןענערב ץלא לָאז'ס ,ןבעג וצ זַײּפש רעַײּפ םעד יידעק ,טראש
 .ןבַײלב טַײז רעד ןיא טינ

 ןוא סעריוטרעפייס ,ןכאז-בוטש .טקראטשעג ךיז טָאה רעַײפ סָאד ןוא
 אב ןיילא רע ןוא ,טעדאשטעג ןוא טרעכיירעג ,טקאנקעג ןבָאה רענייב
 .טקורעגרעטנוא רעמ ןוא רעמ ץלא טָאה טַײז רעד

 אזא אב ?ָאד רע טוט סָאװ :טרעדנּוװראפ ןוא טקוקעגמוא ךיז טָאה רע
 וצ סניוזא טנעה ענעגייא טימ ךָאנ טארפיב ,ןבַײלב רָאג רע ןָאק יװ ךאז
 טרָאפ ,ןעגנאגעגּפָא טינ טרָאפ זיא רע ןוא -- ?ןעמענ ךיז ףא סניוזא ,ןָאט
 רעסיורג רעד ןוא ,טראשעג ,טגיילעגקעװוא טינ ןקעטש םעד ,ןבילבעג
 .טנידעג רענעגנודעג א יװ ןוא רעַײרטעג א גנוכעוושראפ רערעייהעגמוא

 -על ןופ יװ ,סעליוק ןוא .טקראטשעג רעמ ךָאנ ךיז טָאה רעַײּפ סָאד ןוא
 ןַײז זא ,ןרעווש געמ רע ןוא ,טרעהעגסיורא טרָאד ןופ ךיז ןבָאה ,עקידעב
 ןוא בַײל ןַײז דימָאט ףא םיא ןוא ןעירשעגסיוא סעליוק יד ןבָאה ןעמָאנ
 טליטשעגנַײא ןענַײז ייז זיב .ןטלָאשראפ ןטַײקיבײא עלא ףא ןייבעג ןַײז
 ,ןרָאװעג שא זיא ץלא ןופ ןוא ,סיוא -- רעַײּפ סָאד ,סעליוק יד ,ןרָאװעג

 רעטסיולק םענעבילבעג-ןייטש םענופ םעצולּפ רע טָאה ,ייוו ,טלמעד ןוא
 םעד ,ןרעײז .,םיא ,ןטלארּפעצ ןַײז רעיוט-גנאגנַײרא םענופ ,סיורא
 ןליוה א טימ :םיא ןלָאמ ייז יו דימָאט יװ ,ןעזרעד ןזַײװאב ךיז :ירצָאנ
 ףָאש ןופ ךעטסאּפ א יװ ןוא סעװרָאב ,לטנאמ-עלָאּפ ןגנאל א ןיא ,ּפָאק
 עדערעשט עסיורג א ךיז ראפ עקאט טָאה רע ןוא .ןעזעגסיוא רע טָאה

 .סוזעי
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 יד ןוא ,סיורָאפ עדערעשט עסיורג א ןוא ,ריא רעטניה -- רע ,טאהעג
 ךָאנרעד ,ןזיוועגסיוא עליכטאכעל םיא ךיז טָאה ,ףָאש ןופ זיא עדערעשט
 ,ןטַײװנופ רענייא (לכימ) רע רָאנ ןוא ...עסאמ א ...עסאמ א ,ןשטנעמ ןופ
 םיא ךיז טָאה'ס ןוא ,טַײז א אב רע סָאװ ,ןלאפאב טנלע ןא םיא זיא'ס ןוא
 םיא טָאה קעשייכ רעקראטש רעכעלרעניא ןא ןוא ,טלָאװעג ןייטשוצ רעיײיז
 ןייטשוצוצ ףא קנּוװ א ,ץעגרע ןופ יו ,רע טָאה ךָאנ וצרעד ןוא ,טּפאכעגנַא
 .וצ עדערעשט רעד וצ זיא רע ןוא ,ןעמוקאב

 -עשט רעד ראפ טנוה א יװ ןפיול ןעזרעד ךיז רע טָאה גנילצולּפ ןוא
 -- ,ּפָאק ןפא לדניורק ןימ א טימ ,ךיז טכאד ,ןוא טנוה-ךעטסאּפ א -- ,עדער
 :ייוו ,ןעַײרש ןוא ןפיול סיורָאפ

 -ביולגאב רעד ראפ ןוא ךעטסאּפ ןקילײה ןראפ עראוו א ,עראוו א --
 ...עדערעשט רעט

 דרָאב ןיא ןגיוא יד ןופ ןעלכימ ןיוש ךיז ןבָאה ,קידנלייצרעד סָאד ןוא
 -עב ןופ ,ור עקידרעַירפ ןַײז טָאה יזול ךיוא ןוא ,ןסָאגעג ןרערט ןַײרא
 ,ןָאטעג בייה א טרָא ןופ ךיז טָאה רע :ןרָאלראפ ,ןרעהסיוא ןוא ןציז סאש
 א ,טָאה ןילא רע ןוא ,טזָאלעג ןייטש רעדנעטש ןראפ ןיילא ןעלכימ
 טַײז-ךערזימ ןיא טירט עכעלטע ,רעטגערעגפוא ןוא רעטיירטשעצ קראטש
 רע זיא ךָאנרעד .טנאּפשעגכרוד קירוצ ןוא ןיה עקערטש רעסיוועג א ףא
 ,עכמומ רעקיטסַײג סלא רעִירפ זיא רע ּוװ ,טרָא ןַײז וצ ןעמוקעג רעדיוו
 ןוא ,ןסעזעג טקיטכעמלופאב ,ןרעהוצסיוא קנערק עקיטסַײג עלא סלכימ ףא
 גנורעדנּוװראפ יד טָא ןוא ,םענָאּפ ןַײז ףֹא טציא גנורעדנּוװראפ עסיורג א
 עקינייא טימ ךיוא ןוא טקירדעגסיוא ןקוצ-לסקא ןעמוטש א טימ רע טָאה
 :טכארבעגסיורא ליומ ןַײז ןופ רעטרעוו עבלאה

 ...רָאג סעמיולאכ עניוזא ,יוזא ,יוזא --
 -נבָאה ןטרעקעגקירוצ א ןיזול ךיז ראפ לָאמאכָאנ ,טציא טָאה לכימ ןוא

 :טצעזעגרָאפ ,קיד
 ןפיול עדערעשט רעד ראפ טנוה א יװ ךיז טָאה רע ןעוו ,טלמעד ןוא --

 ,רעפייס רעד ..ןקָארשרעד םעצולּפ ךיז רע טָאה ,ןעזרעד ןעַײרש ןוא
 ןרָאװעג ןפָאלשנא ,קידנטלאה םיא טנעה יד ןיא ,םיא טימ זיא רע סָאװ
 טּפאכעגפוא ךיז טָאה רע ןוא ,ןלאפעגּפָארא דרע רעד ףא םעצולּפ םיא זיא
 .ךיז טניפעג רע ּוװ ,ןעזרעד ןוא

 רעקידנעטשאב רעד ןוא לרעַײמ ןופ ריט יד טנפעעג ךיז טָאה ָאד ןוא
 זיב סָאװ ןוא ירפצנאג לרעַײמ ןיא טמוק סָאװ ,רעדניצ-טכיל רעד ,סעמאש
 -ָאט יװ ןוא ,ןעזרעד םיא טָאה ןוא ןַײרא זיא ,טרָאד ךיז טניפעג טכאנראפ
 טרָאד טכאנ א ךָאנ ,ןקירעזדנוא ןא ירפצנאג טפערט רע ןעװ ,דימ
 ,רע ןוא ,ןבַײרט ןעמונעג ןעַײרעלדיז טימ םיא ךיוא טָאה ,ןקיטכענרעביא
 ןַײז ,ןעקנעדאב וצ םעלָאכ םעד עליפא קידנזַײװאב טינ ,סיורא זיא ,לכימ
 ,ןעמענ ךיז ףא קעטייוו םעד ןוא ןעיָאזיב

 -גפערט ךיז לעװש רעד ראפ ,ןסיורד ןיא ןיוש ,ךָאנרעד טשרע רָאנ
 זיא ןצראה ןפא ןוא ,גָאט רעסיורג ןיוש זיא'ס זא ,קידנעעזרעד ןוא קיד
 רע זיא -- םענעעזעג םענופ ןוא טכאנ רעד ןופ ןעוועג רעווש רעייז םיא
 םענָאּפ ןטימ טנאוו רעדנילב א רענייא אב ןוא רעטנורא לרעַײמ ןרעטניה

7--9 112 



 ןרעװ טרעווילגראפ ןוא ןבַײלב ףא יװ ,ליפעג אזא טימ ,טלעטשעג ךיז
 -עג עקאט רע זיא יוזא ןוא .טרָאד ןופ ןײגּפָא טינ ןיוש לָאמניײק ףא ןוא
 ןעָאש ,טקרעמאב טינ טָאה רע ןוא -- ַײבראפ ןענַײז ןשטנעמ :ןענאטש
 בַײװ ןַײז ןעוו ,ןיש טעּפש זיב .טסּוװעג טינ טָאה רע ןוא--- רעבירָאּפ
 ןעמוקעג ןיוש ןענַײז ,םידימלאט ענַײז ,רעדניק יד ןעוו ,ירפרעדניא טָאה
 ןעמוקעג םיא זיא ,ךיז טניפעג רע ּוװ ,טרָא ןַײז קידנסיװ ןוא ,ןענרעל םוצ
 -עג םייהא םיא ןוא טקעװעגפוא םיא ןוא ןעזרעד םיא יז טָאה -- ,ןפור
 .םענעכָארבעצ ןוא ןרעקיש א יװ טכאנ רעד ןופ ןוא ,ןטשוכראפ א טכארב

 ךיז רע ןָאק -- ,טלייצרעד רעטַײװ לכימ טָאה -- ,טנַײה זיב ןוא --
 -עד טקנערק רע ןוא םיא טרעגרע'ס .ןעַײרפאב טינ םענעעזעג םענעי ןופ
 ענעפָא טימ טכענ ענעצנאג רעביא טגיל ןוא ןפָאלש טינ טּפָא ןָאק רע .ףור
 רעווש םיא זיא'ס זא ,טכאנאב ןטַײקסעַימ עניוזא טפָא טעז רע ןוא ,ןגיוא
 ,טפול רעד ןיא ,טנעוו יד ףא עטוג-טשינ :ןבעלוצרעביא געט יד ךָאנרעד
 לָאמא ,זַײװנסאמ :ןעמוקסיורא לָאּפ םעד ןופ ,ןײגּפָארא עילעטס רעד ןופ
 -ייג ענעסאכ ףא יװ ,עקישיור לָאמא ,עקידנענעוונאגכרוד ךיז רָאנ ,עליטש
 ,טליפ רע ןוא ...ץנעט טימ ןוא רעמזעלק טימ ,ערעקיש ,ערעטכינ ;עקידנע
 טכער טימ זא ,לדניזעג ןסעִימ םעד טָא וצ רענעגייא ןא סעּפע זיא רע זא
 -ָאפ םיא ןופ ייז ןענָאק טכאנ א רענייא ןיא זא ןוא ,זיוה .ןַײז ייז ןכוזאב

 -ענלײטנָא ץנעט ןוא סעכמיס ערעייז ןיא ,ןייגטימ ייז טימ לָאז רע ,ןרעד
 ...ןרעװ רעקירעייז א לאלכיב ןוא ,ןעמ

 טַײּפש רע ,ןגָאז ןכורּפש ןייק טינ טפלעה'ס ,ןעַײּפש ןייק םיא טפלעה'ס
 ןוא ,ןעמוק ןוא ןעייג ,ןעיײג ןוא ןעמוק :סרעייז ןעוט ייז ןוא ,טכערּפש ןוא
 ,טאט טימ טינ ביוא .גנורעטסעל :םיא ןופ יז ןרעדָאפ ,רע טליפ ,ךאז ןייא
 ,ערעדנא יװ ,ןקוקוצ שטָאכ ןיא ,טרָאװ טימ טשינ ביוא .טרָאװ טימ זיא
 -עצ ,"ןטַײקינײר , טימ לָאמא ןעמוק ייז זא ,טכער זיא'ס .ןרעטסעל ייז יו
 עניוזא ,ייז ףא ןכאז עסעַימ ּפָא ןעוט ןוא ןגיוא יד ןיא םיא ראפ ייז ןעלקיוו
 -שטנעמ ןייק ראפ סָאװ ,עניוזא ,סע ןעעז סָאװ ,ןגיוא יד ייוו סָאװ ,עסעַימ
 ןוא ,טַײצ ןַײז ןיא עשָארָאה סוטיט יװ ,עניוזא ,ןעגנערב וצ טינ ליומ ךעל
 ..ןטַײצ ערעדנא ןיא םִיַאשער ערעדנא יו

 רע :קידנעעזוצ סָאד -- טסגנאיטיוט א ,סייוש א םיא טגָאלשאב'ס
 וצ ןוא ור ןַײז וצ ךָאנרעד געט עצנאג ןָאק רע ןוא ןסיוא ןוא טאמ טבַײלב
 ,טינ טסייו רע ,טוט רע סָאװ ,טינ טסייו רע .ןעמוק טינ סעכיוק ענַײז
 רעשידמאלעמ ןַײז ןיא םורעד רע טשלעפ טפָא ןוא ,םיא וצ טדער עמ סָאװ
 ,ןעז טינ רעפייס ןקיליײה ןייק ןָאק ,טינ רעדניק יד טימ טנרעל :סעכילעש
 םירָאפס-עריקכ עפראש יד וצ ,ענעי יד וצ רעדיוו םיא ךיז טליוו'ס ןוא
 םעד ,עקאט סעמע ,רע ןָאק ,ייז קידנענרעל סָאװ ,ענעי וצ ,ןעמענ ךיז
 םעלא ןופ ךיוא ןעַײרפאב ךיז ,םעד טימ ןעמאזוצ רעבָא ,ןרילראפ ןביולג
 ןפא טרעיול ןוא טיילגאב ןוא ןָא ךיז טגנעה סָאװ ,ןכעלסעה ןוא ןסעִימ
 .ןביולג

 ןייטש ליטש ןוא ,ןרָאװעג ןגיוושנא ןצנאגניא ןיוש לכימ זיא ָאד ןוא
 יזול ןוא .טראוועג לריוג ןוא לייטרוא ןַײז ףא יװ ןיזול ןופ ,קידנבַײלב
 טָאה רענעי זא ,קידנעניימ ,טקוקעג טינ ןעלכימ ףא ץלא ךָאנ טלמעד טָאה -
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 רע זא רעבָא ..ְךָאנ ט ָא ה ןוא ךָאנ ףר א ד רע זא ,ןבעגוצוצ סָאװ ךָאנ
 ןוא ןָאטעג בייה א ןגיוא יד לָאמאטימ רע טָאה ,טינ זא ,טליפרעד טָאה
 רע ךַײלג ,ןטסָאמעגּפָא קילב אזא טימ ,זיא רע סיורג יװ ,ןצנאגניא ןעלכימ
 טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא טגַײצרעביא ךיז ,םיא ףא קידנקוק ,טציא טָאה
 .טכארטעג ךיז ,ןלייצרעד ןטימניא ןטלאהעג טָאה לכימ סייב ,רעַירפ ךָאנ
 -נָא טכַײל רָאנ טשינ ,ןעלכימ אב םאגּפ א רָאנ טשינ זא ,ךעלמענ ןוא
 ,ןטפעהראפ םוצ טינ ,ןלייהראפ םוצ טינ ףא ךָארב א ,ךָארב א רָאנ ,טרירעג
 ןוא ,יוזא ןָאק ,לכימ ,רע ךיוא ןוא ,ךעלנייוועג טכעלש ןקידנע עניוזא ןוא
 ןופ ןטַײקירעװש ןייק ןענָאק עניוזא ,ןעיוב וצ טינ ךיז זיא עניוזא ףא זא
 .רעווש ןיילא ךיז ןענַײז יז לַײװ ,ןטלאהסיוא טינ ןעיניב ןייק

 טינ סָאד רע טָאה ,ךעלריטאנ ,ןגָאז רעבָא ,טכארטעג יזול טָאה יוזא
 סָאװ ןוא ,ָאי טגָאז עמ סָאװ ,סָאד רע טָאה ,טרעקראפ ,טגָאזעג ןוא ,טגָאזעג
 סָאד םענעי ,ןרעגנירגראפ וצ ףא ןלאפ עניוזא ןיא ןגָאז ףראד עמ
 ןוא ןסיוו ,ןעלטימ גונעג יזול ךָאד טָאה ףורעד ןוא ,ןכאמ רעטכַײל ץראה
 -עג ןטַײװנופ עליפא טלָאוװ'ס רעוװ זא ,יוזא .טאהעג גנוראפרעד עקיטסַײג
 טקוקעג טלָאװ רָאנ ,טרעהעג טינ רעטרעוו סיזול ןיילא טלָאװ ןוא ןענאטש
 -ַאּפ סלכימ זא ,ןעזעג ךַײלג טלָאװ ,ייז טרעה רענעי סאשעב ,ןעלכימ ףא
 יד זיא סָאװ ,טַײקיטומרעװש רעד ןופ רעמ לָאמא סָאװ ךיז טַײרפאב םענ
 עלעקנוט ענַײז זא ,םענָאּפ ןַײז ףא ןגעלעג ןלייצרעד ןַײז ןופ טַײצ עצנאג
 ףא טמוק טױהי-גנורעטכַײלרעד עַײנ א יװ ,ךיז ןרעטַײל ןגיוא-ןיטשרוב
 ןַײז ןעמענאב ןוא ןייטשראפ סיזול ןופ -- ,עטגינעגראפ ןוא עשירפ א ,םיא
 טָאה רע ןיהּוװ ,ּפָארא שינעפיט א ןיא יו טציא םיא טָאה סָאװ ,טימעג
 סעצייא עניוזא םיא ןבעגנַײרא ןופ ןוא ,טגנאלרעד טנאה א ,ןעקנוזעגּפָארא
 ,ןטסָאמעגנָא דנאטש ןַײז ראפ ,םיא ראפ טקנוּפ ןענַײז סָאװ ,ןעלטימ ןוא
 ךיז ,ןרעטעלקוצפורא ייז ךרוד יידעק ,ןכיירגרעד וצ ייז סעכיוק ענַײז ראפ
 -וק וצ ןַײש-גָאט רעשילעז ,רעטשטנעבעג רעד וצ רעדיוו ןוא ,ןבייהפורא
 .ןעמ

 .טקידנעראפ יזול טָאה טימרעד ןוא
 ןיזול רעסיוא ,עדייב ייז רעסיוא ,טגָאזעג יװ ,זיא טלמעד לוש ןיא ןוא

 יזימ ןיא טָאה סָאװ ,ּפמָאל רעקיצנייא רעד .ןעוועג טינ רענייק ,ןעלכימ ןוא
 םענייא רָאנ רעִירפ טָאה ,טנערבעג ,קידנעגנעהּפָארא עילעטס ןופ ,טַײז-ךער
 ,ןקידנציז א ,ןטייווצ א ראפ ,עריוכשערָאמ רעקראטש ןיא ,ןקידנעייטש א
 ,טרעקראפ ןוא ,ןיוש ןטרעטכַײלרעד א ןקידנעיטש םעד ךָאנרעד ,ןעזעג
 טימ ןקידנעייטש ןטימ טלָאװ רע יו ,קידערױכשערָאמ -- רעקידנציז רעד
 .ןטיבעג ךיז סעילָאר יד

 סָאװ ,סָאד ןוא טסיירטעג ןעלכימ טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ ,יזול זיא סָאד
 ןא יו ,טציא טרָא ןַײז ףא ,טגָאזעגּפָא ,טאהעג ןגָאז וצ םיא טָאה רע
 ,ןעזעגסיוא טָאה רע ;רעטדימעגנַײא ןא -- ,ןסעזעג רעטּפעשעגסױא סָאװטע
 ,ןגָארטוצּפָא עסאמ רערעװש א ןופ סיורא סָאװרָאנ זיא סָאװ ,רענייא יו
 לַײװ ,רָאפ םיא טייטש ,ערערעוװש רעמ ךָאנ א ,עטייוצ א סָאװ רעבָא
 ,רענעמוקעגרָאפ סָאװרָאנ רעד ,עדיו סלכימ ךָאנ זא ,רע טָאה טליפעג
 רע טָאה םעד ןגעװ סָאװ ,ןעמוק סעּפע ךָאנ רעכיז ףא ןוא סיוועג טעוװ
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 י-עטש ןוא גנויצאב עכעלרעניא ןקידנעמוק םעד ֹוצ ןוא ,טכארטעג טציא
 .ןעמונעג ןיוש גנול

 םייהא טפראדאב טָאה יזול ןוא ,ןעוועג טעּפש ןיוש זיא טַײצ יד רעבָא
 ,ןעמונעג ךיז ףא לטנאמ ןַײז ,ןביוהעגפוא דלאב םורעד ךיז טָאה רע .ןייג
 -ראפ יז ןוא לוש ןופ ןייגסיורא ןראפ -- טניוװעג זיא רע דימָאט יװ ןוא
 םיא ןוא ןעמענ ןגיוא יד וצ סעכורָאּפ םעד ,ןייגוצ שעדױקנרָא םוצ ,ןזָאל
 רע טָאה לָאמ סָאד רעבָא ,ןָאטעג טציא ךיוא רע טָאה יוזא .ןָאט שוק א
 ,ןטלאהעג ןגיוא יד ראפ רעמ םיא ,טמאזראפ רעגנעל סעכיורַאּפ םאב ךיז
 ךָאנרעד .קידנגערפ עצייא ןא םיא אב ןוא םיא טימ קידנטאראב ךיז יוװ
 .סיורא לוש ןופ ,טיילאב ןעלכימ ןופ ,רע זיא

 ,טלמעד טכאנרעדפא םענשוד ןוא גָאט ןסייה א רעייז ךָאנ ןעוועג זיא'ס
 ,טליפעג ךיז טָאה ,טנָאזירָאה םענעעזעגנָא-טינ א רעטנוא ,טַײװ ץעגרע
 רעד -- ,ןגרָאמ ףא טשרע ךעלגעמ ,טכאנאב ףא ךעלגעמ -- ,ךיז טבַײלק
 ןיא ןוא ליטש לַײװרעד רעבָא .ןייגרעביא םערוטש ןיא רעטעוו-םעראוו
 ןבָאה ןרעטשילעלע עכיוה יד רעבָא ,רעטצניפ ;ןקרעמ וצ טשינ ךָאנ טפול
 -עגּפָא טַײװ ןוא ,ּוו-טיניּוװ -- ןסאג יד ןיא ןוא ,ןטכיולאב למיה םעד
 .סענרעטמאל עקיצנייא -- ןרעדנא ןופ סנייא ןטָארט

 רעטנעצ ןופ טזָאלעג טציא ךיז ןבָאה -- לכימ ןוא יזול -- ייז ןוא
 קע םוצ ,ןענופעג ךיז טָאה ,טכארבראפ ןבָאה ייז ּוװ ,לוש יד ּוװ ,טָאטש
 .טניווועג טָאה ,רעבשאמ עשיומ ,רעדורב סיזול ּוװ ,טָאטש

 ןָא ,םענייק ןָא ןיוש ךעלסעג ,ןסאג ךרוד ןגעלעג טציא ייז זיא געוו רעד
 .ענעברָאטשענּפָא יו ןיוש ףָאלש םוצ ןוא רעייגכרוד

 רעִירפ יוװ ,סאג ןיא ןיזול טימ ןיילא טציא קידנעַײז ,לכימ זיא ָאד ןוא
 ןוא ,ךעלטנגייא ,ןכלעוו בילוצ ,םעד טימ סיורא ,לוש ןיא ןיילא םיא טימ

 ןייק ראפ טינ ןוא ןיזול ראפ עקפאד טָאה רע ,עקאט רעבירעד ךעלגעמ -
 םעד רע טָאה עדיוו רעד טָא ךָאנ לַײװ .טלָאװעג ןטלאה עדיוו ןַײז ןרעדנא
 ,ןגָאז וצ עקידנעמוק-רעטַײװ דלאב סָאד םיא טאהעג ןעניז ןיא ןוא ןיימ
 טיירגעג ןוא טכירעג ןיוש ,קידנעַײז לוש ןיא ךָאנ ,ךיז טָאה יזול סָאװ ,סָאד
 .ףורעד

 :טגָאזעג טָאה לכימ ןוא
 -עג א ןיילא :טלאה ,לכימ ,רע יװ ,יזול ,ןיוש ךָאד רע טעז טציא --

 רע ןָאק יװ ,טנַײה ,ןָאט וצ ליפ ןיילא ךיז טימ ךָאנ טָאה סָאװ ,רענעגָאלש
 וצ ךיז ףא ערעדנא ןופ עסאמ יד ,ןַײז רעריפנָא ןא עדמערפ ראפ ךָאנ
 טינ ןיילא זיא רע ןעוו ,ןלייה וצ ערעדנא ,ןפלעה וצ ערעדנא ךָאנ ,ןגָארט
 -דנוא , יד שטָאכ ,סיורג זיא גנוריפנָא ןיא שינעפרעדאב יד ןוא ?טלייהעג
 טליפ ,לכימ ,רע ןוא ,לָאצ א ךָאד רעבָא ,לָאצ ןיא קיניײװ ןענַײז ?עקירעז
 ןיא רָאג-רָאג זיב ךָאנ ךיז טקיטיינ ןיילא רע לַײװ ,קיסאּפ ראפ טינ ךיז
 רעמ ,םענעראפרעד רעמ א ןיא ,ךיז ןופ ןרעטלע ןא ןיא -- :טפאשרעריפנַא
 ןראּפשנָא ךיז םענעי ןיא ,ןייטש ןענָאק לָאז רע טַײז סעמעוו אב ,ןרעטסעפ
 רע טלָאװ ,ךעלדנעטשראפ ,ןוא .ןגערפ עצייא ןַײז ןטַײצ ערעווש ןיא ןוא
 ,אזא ןעוועג ךעלקילג ,טסייוו ,לכימ ,רע יװ ,עקירעזדנוא עלא ןוא ,ןיילא
 טשינ ,לָאמאכָאנ לַײװ ;ןבָאה ןייטש וצ ךיז ןופ שָארעב ,יזול יו ,לשָאמעל
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 ,טסייוו יזול יװ ,רעבָא זיא ,עניילק א זיא עדייא יד סָאװ ,ףורעד טקוקעג
 ןטלָאװ ענעי ןוא ,טנָאקעג ןעמ טלָאװ ערעדנא ליפ ןוא ,עסיורג א טָאטש יד
 .ןרעסערגראפ ליפ ףא ערעזדנוא עדייא יד ןוא ,ןעִיצנַײרא ,טזָאלעג ךיוא ךיז
 -ייק סָאװ ,סעלַײמ עטסּוװאב ענעי עלא טימ ןַײז ןעמ ףראד ףורעד רעבָא
 :טינ טגָאמראפ ,ךעלריטאנ ,ןיזול ,םיא רעסיוא ,עקירעזדנוא יד ןופ רענ
 עמ סָאװ טימ ,ןכאז עניוזא וצ ףראד עמ יװ ,ךיוא זיא דע ,טסּוװאב זיא רע
 ץערעכערעד רעסיורג רעד רעכיז טלָאװ םיא וצ ןוא ,טנפָאװאב ףראד
 טינ זיא ןוא ןַײז טינ רע ןָאק ,םיא רעסיוא ,ןרעדנא ןייק וצ סָאװ ,ןעוועג
 .ךעלגעמ

 -אב טלָאװ ןוא ,יזול ,ןָאטעג טכארט א רע טלָאװ רעשפע זיא ?אה --
 ?ןבַײלב וצ טפאשרעריפנָא ףא עקירעיײז יד אב ,א ןיא ,ָאד ןסָאלש

 טשינ ןוא קידנסיו רעַירפ ןופ ןיוש יוװ ,יזול טָאה -- ?ןבַײלב וצ --
 .ןרָאװעג ןגיוושנא ךַײלג ןוא ןָאטעג גָאז א ,גָאלשרָאפ םענופ טשארעביא

 א לַײװ -- ,טצעזעגרָאפ רעטַײװ ןוא טגָאזעג לכימ טָאה -- ,ָאי --
 עקירעביא עלא טימ ;ןטַײז ייווצ ףא ןטלאה וצ סיוא ָאד טמוק עמָאכלימ
 ןוא ןפעדיור וצ זדנוא טדערעגפיונוצ יװ ןענַײז סָאװ ,טָאטש ןופ סעטיק
 -לא ןטימ -- רערעדנא רעד ןופ ןוא ;טַײז ןייא ןופ -- ןעגנילשוצנַײא זדנוא
 ,סעסרָאקיּפא רעד ,עניוס רעייז טימ ךיוא ןוא ןרעזדנוא טימ ,םעניימעג
 ערעזדנוא ךיוא ןוא זדנוא טיירג זיא ןוא ךיז טקראטש ןוא טסקאוו סָאװ
 .ןסערפוצפוא רעגלָאפראפ

 ענעגייא ערעייז ןופ םינַאיניא יד וצ לָאמאכָאנ ךיז לכימ טָאה ָאד ןוא
 -סיוא סיוא טמוק םיא סָאװ ,ןטַײקירעװש יד טלייצרעד ןוא טרעקעגמוא
 רע סָאװ ,טפָא ךיז טניפעג רע רעכלעוו ןיא ,טַײקנריױלראפ יד ,ןייטשוצ
 .ןבעג עצייא ןא ךיז יוװ ןוא ןָאט וצ סָאװ טינ טסייוו

 רָאג ,לרעכָאב א ןעמוקעג ייז וצ טַײצ עטצעל יד זיא ,לשָאמעל ,טָא יו
 ךיז רָאנ יו ,ךַײלג טָאה רעכלעוו ,ץעגרע לטעטש טַײװ א ןופ רעגנוי א
 .ןקַיוראב טינ םיא ןָאק עמ ןוא ,םעיאהדא טנייוו ,ןענייוו ןעמונעג ,ןזיוואב
 בוטש ןייא ןיא ןגיוצרעד ןָא זַײװדניק ןופ ךיז טָאה רע ?עסַײמ יד זיא סָאװ
 ,ךיז טָאה ,ןרָאװעג רעטלע ןענַײז עדייב זא ןוא ,לרעטסעוושפיטש א טימ
 רעביא רָאנ ,טינ רע טגָאז -- סָאװ ...ןפָארטעג סעּפע יז טימ ,סיוא טזַײװ
 -עג סופוצ טַײצ א זיא רע ,טָאטש ןַײז ,טזָאלראפ בוטש יד רע טָאה םעד
 זדנוא וצ רע טָאה ,קידנעמוק ,ןוא ,רעהא ןעמוקעג זיא רע זיב ,ןעגנאג
 -אב ,גָאטאב -- ןענייוו ןייא ןיא רע טלאה טַײצ עצנאג יד ןוא .ןפָארטעג
 עמ זא ןוא .ןרערט ןיא רע זיא ,םיא ףא קוק א רָאנ טוט עמ ןעוו ןוא ,טכאנ
 .."טפלעה עטָאראכ ןוא עווּושט ,ףוא רעה, :םיא טגָאז עמ ןוא םיא טסיירט
 טָאה רע רָאנ ,ראפרעד טינ ,סָאד טינ :טגָאז ,רעקראטש ךָאנ רע טנייוו
 ...ערייווא ןיא םיא זיא ּפָאק רעד לַײװ ,ערייווא רעַײנ א ראפ עריומ

 -ווא :ךיז טכאמ סָאװ ,ליפ ןופ ענייא ,ךאז רעדנא ןא ,לשָאמעל ,טָא יצ
 ןיוש ריא זיא למערווא :ךיז טגָאלק ןוא טמוק בַײװ סרעדַײנש םעד למער
 רעגייטש רעד יװ ,טינ יז טליופאב ,ריא וצ טינ טמוק ,טינ ןאמ ןייק גנאל
 סלמערווא יוװ ,בַײװ סלמערווא ,עליימ רָאנ ...םעליוָאה ךערעד רעד יװ ןוא
 טֶא רעבָא .עליטש א קעווא טייג ןוא ליטש טנייוו ,ליטש טמוק יז :בַײװ

16 



 ןיוש ענעדַיי א ,ןעמוקעג בַײװ סרעגערט םעד םעלָאש ןקיבלעז ןטימ זיא
 ,יז טַײרש ,רימ ריא טָאה סָאװ, :סענַײט ןוא סעליוק טימ ,ערעדנא ןא רַאג
 -עג םיא ןופ סָאװ ,ןָאטעגּפָא ףעשיק א ראפ סָאװ ,ןטיבראפ ןעמעלָאש ןַײמ
 א -- רע ליװ סָאװ זיא ,טינ ךיוא בַײװ ןייק ,טינ עסָאנראּפ ןייק ?טכאמ
 ריא ריא לָאז עמ ,ןדלאווג טכאמ ,טמעראיל יז ןוא ??ןַײרא טעב ןיא גיצ
 דרעב יז טעװ טינא ,קידלוש ןענַײז רימ ,ןבעגּפָא םעלָאש ןקידרעירּפ
 .ןעַײרש ןסאג עלא ןיא ןוא ןסַײרסיוא

 יזול ךיוא ןוא טלכיימשעג לכימ ןיוש טָאה ,קידנלייצרעד סָאד ,ָאד ןוא
 .םיא טימ

 -טָאטש יד ךרוד גנאגריצאּפש ןכעלעמאּפ ןכָאנ טלמעד ןיוש ןענַײז ייז
 סָאװ ,רעד ףא ,ןעמוקעגפורא קירב רענרעצליה רעליטש רעד ףא ןסאג
 ןוא ,ןטשרעטנוא םעד טימ ןטשרעבייא םעד ,ןלײט-טָאטש עדייב טקינייראפ
 .טפראדאב זיוה סרעדורב ןַײז וצ טָאה יזול ּוװ ,סאג רעד ףא טריפ סָאװ

 ןוא םענייק ןיוש ,ָאש רעטעּפש רעד רעביא ,טלמעד זיא קירב ןפא
 ייווצ רָאנ ;רעיײגכרוד ,רערָאפכרוד ןייק -- ןעוועג ןענעגעגאב וצ טינרָאג
 -- קע םאב רעטייוצ רעד ,קירב בייהנָא םאב רענייא -- סענרעטמאל
 ףא ךיוא ןוא ,טגנאלרעדפורא קירב טימ ןפא ןַײש עכעלכאווש א ןבָאה
 -עג רעסאוו ןיא גנולגיּפשּפָא ענעכָארבעג רעייז ייז ןבָאה סעגערב עדייב
 .ןענופ

 ןייק .רעטוראב א ,רעדניל א ןגעלעג גָאט ןסייה ןכָאנ זיא ךַײט רעד
 יד אב טערעשט םעד ןוא טלצנורעג טינ ךאלפרעביוא ןַײז טָאה טניוו
 ךיז ןבָאה למיה ןופ ןרעטש יד .טכאמעג ןכרָאש טינ ץעגרע ןיא סעגערב
 ןפא טלמעד זיא'ס רעװ ןוא ,ןעזעגנָא טאלג ןוא ץנאג רעסאוו ןיא ךָאנ
 עכונעמ-רעסאוו ןוא ןַײשנרעטש רעד ןופ םיא ךיוא זיא ,ןעגנאגעג קירב
 .ןלאפעגּפָארא קעלייכ רעסיוועג א

 ,ייֵז ןופ רענייא סָאװ ,טלמעד רעייגכרוד ייווצ ערעזדנוא ןעניימ רימ
 ףא ץיה רעסיורג א ןופ יוװ ,טליפעג ,עדיוו רעד ךָאנ ,טציא ךיז טָאה ,לכימ
 רעד ןוא ,רעטשירפרעד ןוא רעטַײרפאב א ,ןעמוקעג טפול רעשירפ רעד
 -ערב עטליטשעג יד ןוא רעסאוו-טנווָא סָאד ,ךַײט רעד ,קירב רעד -- םורא
 ךָאנ גנושירפרעד ןוא גנוַײנאב ןַײז ןיא ןביולג םעד םיא ןיא ןבָאה -- סעג
 סָאװ ,ראפרעד טשירפרעד ןוא טגיילעגפוא יזול ךיוא ןוא ;טקראטשעג רעמ
 טציא ןזיא ןיילא רע שטָאכ ,טקראטשעג ןטייווצ א ,ןרעדנא ןא טָאה רע
 ,םעד ןגעוו קנאדעג ןטימ ,ןעוועג ןעמונראפ קנאדעג א םענייא ךָאנ טימ
 וצ ןעלכימ סָאװ ןוא ,ןבַײלב טינ יצ ןבַײלב ןופ עגארפ יד ןזייל וצ יוזאַיוו
 ןקיטליגדנע ןַײז ףא ,רעטעּפש רעדָא טציא ,םיא טעװ רענעי ןעוו ,ןרעפטנע
 .ןגערפ סולשאכ

 רענעי ןיא ןוא ןעגנאגעגכרוד קירב םעד ןיוש ייז ןענַײז יוזא טָא ןוא
 טָאה זיוה סרעדורב סיזול ּוװ ,טעווערעקראפ ,קירב ןכָאנ דלאב סָאװ ,סאג
 ןופ סעלָאּפ יד ןיא סעּפע לָאמאטימ עדייב ןיוש ןבָאה ָאד ןוא .ןענופעג ךיז
 סָאװ ,קע-למיה א ןיא טַײװ ץעגרע :טליפרעד טַײקליק א רעדיילק ערעייז
 ,ןכָארבעג טנָאזירָאה רעד ךיז טָאה ,טקעטשראפ טַײז-װערַײמ-םערָאד ןיא
 ןסיו וצ טשינ -- טרָאד ךיז ןבָאה סעראמכ ןוא ,טצילבעג ןוא טלטניוועג
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 -דנוא .ןבילקעג טכאנאב ףא -- טשינ ףא יצ ,םערוטשיָאי ףא יצ סיוועג ףא
 ײז ןעװ ןוא -- טלַײעגרעטנוא ןיוש םורעד ךיז ןבָאה רעייגכרוד ערעז
 ,ןענעגעזעג ןראפ ,ךיז ייז ןבָאה ,ןעמוקעג ףיוה סרעבשאמ עשיומ וצ ןענַײז
 סעומש רעייז יידעק ,ןטלאהראפ עקטרָאפ רעד ראפ ךָאנ עלַײװ א ףא רָאנ
 ןיא ןיזול רעדיו עקאט לכימ טָאה סעומש ףָאס םוצ ןוא ,ןקידנעראפ וצ
 םיא וצ ךיז עגארפ רעטצעל א טימ קידנלַײא ןוא ,טנָאמרעד ןקידרעַירפ
 :טדנעוועג

 םיא טָאה ,לכימ ,רע סָאװ ,םעד ךעיוקימ ,יזול ,רע טניימ יו זיא ?אה --
 ?טגיילעגרַאפ

 .טרעפטנעעג יזול ףורעד םיא טָאה -- ,ןטכארטאב ןרימ ,ןעז ןרימ --
 לכימ .טגָאזעג "טכאנ-עטוג א, ךיז ,טנגעזעג ןיוש ךיז ייז ןבָאה ָאד ןוא

 ןגנאל א ףא ,רעקידנלַײא ןא ,טניוו ןופ עלָאּפ רענעביוהראפ א טימ זיא
 -טרָאפ יד ךַײלג טָאה יזול ןוא ,קעוװא םייהא ךיז וצ סגעווקירוצ ףא ,געוו
 .ןַײרא ןיוש רעדורב ןַײז וצ ףיוה ןיא דלאב ןוא טנפעעג עק
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 ןַײז ןופ רעמיצסע ןיא ןיוש זיא ,בוטש ןיא ןעמוקעגנַײרא זיא יזול זא
 לָאמ סָאד ןוא ,טעּפש ןיוש :ןעוװעג טינ טלמעד רענייק סיאב-יינב סרעדורב
 ,ןיול ףא ,רעדורב סנאמ ןפא ,בַײװ סעשיומ ,עלעטיג עליפא ךיז טָאה
 ,עשיומ רָאנ ןיילא זיא ןבילבעג ןטראוו ןוא ,טראוורעד טשינ

 -ָאו ןכעלטעּפש א ךָאנ ,טַײצ רעד ןיא לָאמעלא יװ ,זיא רעמיצ ןיא
 רעצנאג א ןופ -- טפול טרָאס רעסיוועג א ןבילבעג ,טכאנרעדפא ןקידעכ
 ןיא ןבָאה סָאװ ,עטלעטשעגנָא יו ,ןעמענפוא ןשטנעמ ענעדיישראפ ייר
 -ער ןבעגּפָא גָאט ןראפ ןעמוק ןגעלפ עכלעוו ,טנידעג טפעשעג סעשיומ
 .ןגרָאמ ףא ,רעטַײװ ףא ןעגנונעדרַאראפ ןעמענ ןוא גנונעכ

 ,עטעדיילקעג רעביוז ןוא דילַאס -- רעריסאק-םינָאמעענ ןעמוק ןגעלפ'ס
 -נָא עטסָארּפ ךיוא ןוא ,ןרינאמ ןוא ןשָאל םענַײפ טימ ,טנעה עלעדייא טימ
 עכלעוו ,טעברא עבָארג יד ןָאטעג ןטפעשעג יד ןיא ןבָאה סָאװ ,עטלעטשעג
 ןטיבעג ךעליוה ןקידורב ןקיגָאטאב םעד רָאנ סָאװטע טנװָא ןיא ןבָאה
 טליפעג ךיז ייז ןבָאה םורעד סָאװ ןוא ,טנעה ענעשאוועג-טכעלש טימ רעבָא
 ,יײרפ קירעביא טינ ןטלאהעג ךיז ןוא טגנעעג

 ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,ןכַײלג-ןַײז סעשיומ ןוא םירכָאס :ערעדנא ךיוא ןאד
 -פוא ןעמוק סָאװ ,רעלקעמ ךיוא ;ןטפעשעג ענענאראפ ןיוש ,עטלא ןגעוו
 .ואא ןעמענ ןוא ןבעג טלעג ןגעוו -- סעקינלימָארּפ ןוא ,עַײנ ןבעג

 -דימ לסיב א ןעזעגסיוא ָאש רענעי ןיא דימָאט טָאה רעבשאמ עשיומ
 עלא יד טָא ךָאנ טראוועג םיא ףא טָאה ערעשטעוו עטכַײל א ןוא .סאלב
 -ּפָא ןפא -- ןעמאנפוא ענעדיישראפ יד ךָאנ ןוא ןשטנעמ טימ ןסעומש
 "עוו רעטכַײל רעד טָא וצ ךיוא ןוא ,ןטיירּפשראפ ַײנספא ,שיט ןטמארעג
 ,טגָאזעג יו ,ןוא ןעמענ קעשייכ ןקירעביא טימ טינ ךיז רע טגעלפ ערעשט
 .ןצעז ךיז רעכעלדימ א

 -עג רע טָאה ,ןַײרא רעמיצסע ןיא זיא יזול זא .לָאמ סָאד ךיוא יוזא
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 םיא ףא ,ןטגיינעג ןפָאלש םוצ ןיוש ןוא ןטדימעגנַײא ןא ןעשיומ ןפָארט
 קירעביא טינ םורעד ךיז טָאה רע .קידנטראוו ערעשטעוו רעד טימ רָאנ
 .טצעזעג שיט םוצ ךיז טָאה רע ךיוא ןוא ,ןשאוועג ךיז :יזול ,טמאזעג

 ןיא לאלכיב יװ ,רעדורב ןַײז ןוא םיא ןשיװצ ךיז טָאה שיט םאב ןוא
 סעומש רעטדמערפעגּפָא-קיטַײז ,רעטלאקיבלאה א .טַײצ רעטצעל רעד
 עמענעגנָאמוא סָאד יידעק רָאנ יו ,ןגעוו-עציוי ןופ רָאנ יװ ,ןדנובראפ
 .ןדַײמוצסיוא םינָאיניא-ךָאט יידעק ,רעקירעד ןוא ןגַײװש

 -עג טינ םיכָארד ענַײז ןוא ץכעוט ןַײז ןגעוו ןיזול אב טָאה עשיומ
 ןופ ,יזול ךיוא ןוא ,טסּוװעג ,קידנגערפ טשינ ךיוא טָאה רע לַײװ ,טגערפ
 ןופ רע טלָאװ ,טגערפעג ָאי עליפא טלָאװ רעדורב ןַײז ןעוו -- טַײז ןַײז
 -לעוו ןופ ,ןַײרא טינ םיכוקיוו עגנאל ןיא יידעק ,טיירדעגסיוא ךיז רעפטנע
 ןופ טלָאװ רעדורב רעד זא ,ןעוועג רעכיז זיא ןוא טסּוװעג טָאה רע יוװ ,עכ
 טינ יזול טָאה סָאד ןוא .סיורא רעטמעשראפ א ןוא רעטגיזאב א רעדיװ יז
 .טלָאװעג

 ןטדמערפענּפָא-קיטַײז ןַײז ןיא טציא טָאה עשיומ סָאװ ,עקיצנייא סָאד
 ּוװ, ,סָאװ ,סָאד ןעװעג זיא ,ןגערפ וצ ןטלאהעג ךעלגעמ ראפ ָאי ןָאט
 -ָאי יד ןיא ,ךיז ןרעטנעענרעד םַיָאריױנ:-םימָאי יד יוויוזא ,יזול ,רע טנכער
 -ַײז עלא יװ ,טרָאפ רע יצ ,!א יא ,ָאד -- ןבַײלבראפ וצ םַיָאריונ-םימ
 .?ןעִיצ , ןפא ,ןאמוא ןייק ,ןיהא געט ענעי ףא ,עקינ

 :טרעּפטנעעג םיא יזול טָאה ףורעד
 ."ןעֵיצ , ןפא ,טרָאד --
 .טגערפעג רעדיוו עשיומ טָאה -- ?ךָאנרעד ןוא ,ונ --
 .טרעפטנעעג יזול טָאה -- ,קירוצ רעהא --
 ?קירוצ --
 .ןבַײלבראפ וצ ןיוש קידנעטש ףא ןוא ןַײז וצ ָאד ףא ,ָאי --
 ינּוװראפ קראטש א ,ןבייהפוא ןגיוא יד טלָאװעג עשיומ טָאה ַײברעד

 ךָאנ ךיוא רעשפע ןוא ,ןטכארטאב םיא ,ןָאט וצ קוק א ןיזול ףא ,רעטרעד
 וצ רעסעב רעפטנע ןטצעל ןַײז יידעק ,ןגערפ וצ םיא רעטרעוװ רָאּפ א
 ןופ לעװש רעד ןופ םעצולּפ ךיז טָאה טונימ רעד ןיא רָאנ ...ןייטשראפ
 ןקיטכאנאביטעּפש ןיא ךיז טָאה סָאװ ,טרעהרעד לָאק א סעּפע רעמיצסע
 :ןָאטעג גָאז א טכירעגמוא ןוא ,טשימעגנַײרא סעומש ןשירעדורב-ליטש

 ..קידנעטש ףא סָאװ ,עקאט טוג ,יוא ?ןבַײלב קידנעטש ףא --
 רעד וצ ןגיוא יד ענעקָארשרעד לָאמאטימ רעדירב עדייב ןבָאה ָאד ןוא

 :ןעזרעד ןוא ןביוהעגפוא ריט
 -ינ א ןענאטשעג זיא ,ריט רעד ןופ לעלָאכ ןיא ,לעווש רעד ףא טקנוּפ

 יד אב ,ךָאנ רעגנוי א .רענענָאטעגנָא-טכעלש א ,ןיושראּפ רעכעלקירעד
 ,רעטמעקעגי-טשינ רעד ,דרָאב רעדנָאלב קראטש רעד ןופ רעבָא ,קיסַײרד
 ייווצ יד ןופ רעקירעד ןוא ,ךעליוה ןעמערָא ןוא םענעזָאלעגּפָא םענופ ןוא
 טשינ ,סרעדנוזאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעלּפאצראווש עפראש-קראטש עניילק
 זיא ,רעכעלסַײװ יד ןופ טלייטעגסיוא קראטש ,ןשטנעמ ערעדנא אב יװ

 .רעוויײק סנבער ןפא ?

119 



 ךעליוה רעד רָאנ ןוא גנוי רָאג ,ךעלגעמ :ןענעקרעד וצ טשינ רעטלע ןַײז
 .גנוי םיא ןקוק ןגיוא יד רָאנ ,רעטלע ךיוא ,ךעלגעמ ,םיא טרעדנעראפ

 ןיש סָאװ ,רעבשאמ רעדורב רעטירד רעד ,רעטלא ןעוועג זיא סָאד
 :ןעװעג ןעז וצ זיא קילב ןטשרע ןכָאנ דלאב

 שטָאכ סָאװ ,רעלאמרָאנמוא ןא :קילגמוא ןא רָאנ ,רעדורב ןייק טשינ
 ,ּפָאק רעד רעבָא ,עטאוועמאט טלכיימש ןוא ,ךעלסיז םיא אב זיא ליומ סָאד
 :ןעגנאגעגכרוד סמערוטש עקראטש ךרוד יװ ,ןרעטש רעד ןוא ןגיוא יד
 ,טּפאלקעג ךיז טנאוו א ןיא לָאמ ןייא טינ יװ ןוא בראה ,טראה ןרעטש רעד
 ןטשרע ןפא שטָאכ -- ןגיוא יד ןוא ;טּפאלקעצ טינ ךיז לַײװרעד רָאנ ןוא
 טינ זא ,ןזַײװאב סניוזא ןענָאק סָאװ ,עניוזא ךיוא רעבָא ,עקיטומטוג קילב
 ןלָאז ייז ןוא ןּפאכנָא רעטיצ א לָאז עסיורג ךיוא רָאנ ,רעדניק עניילק רָאנ
 .ןלַײמ ףא ןפיולטנא ייז ןופ
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 ,ןטלאהראפ גנולייצרעד רעזדנוא ןוא ןסַײרעביא ךיז רימ ןזומ ָאד ןוא
 -ארגָאַיב-סנבעל ןַײז ןגעוו ןוא ןרעטלא ןגעוו רעטרעוו רָאּפ א ןגָאז יידעק
 .עיפ

 זיא לאלכיב זא ,ךעלגעמ ןוא ,טרָא סָאד זיא ָאד טשינ ,ךעלגעמ ,שטָאכ
 טקריוװ גנולייצרעד רעד ןיא וויטקא סָאװ ,אזא ראפ ,םיא ראפ טרָא ןייק
 -ראפ טנָאקעג ןצנאגניא םיא ןטלָאװ רימ ןוא ,ןקריוו טינ ןָאק ןוא טינ רע
 ןָאטעג יוזא טינ ךָאד ןבָאה רימ .ןענָאמרעד רָאנ ּוװ-טיניּוװ רעדָא ןיײגַײב
 ָאד םיא ףא ךיז ןליוו ןוא טריפעגנַײרא םיא סאדאהיוועשַיי ןגנאל ךָאנ ןוא
 ,טינ גנוקריוו עוויטקא עליפא ביוא ,סעמכאמ ,ןטלאהראפ רעגנעל סָאװטע
 -עג ןוא ןַײז ןַײז טימ ןיוש ןיילא ,טאהעג רע טָאה גנוקריוו א ךָאד רעבָא
 ;ַאד דיר יד זדנוא אב טייגס ןכלעוו ןגעוו ,זיוה םענעי ןיא ךיז ןעניפ
 סָאװ ןוא ,זיוה םענעי ןופ רענעגייא ןא זיא רע סָאװ ,ראפרעד ןיוש ןיילא
 א ןיא טעװ רעשרָאפ רעד זא ,ןענעכער רימ ןוא ,רעסאוו ןייק טינ זיא טולב
 -עכָאּפשימ עקידרעטעּפש יד ןופ עקיצנייא אב רָאד ןטירד א רעדָא ןטייווצ
 ןופ ךיוא לדנרעק-ןעמיוז ןיילק א ןעוו-טיניןעוו ךָאד ,ךעלגעמ ,רעדילגטימ
 ןכלעוו ןגעוו ,רָאד םעד ןיא סָאװ ,ןעניפעג עשורעי רעכעלקנערק רענעי
 -ייא ןופ קעלייכ ןפא ןצנאגניא ,קילגמוא ןסיורג םוצ ,יז זיא ,ָאד ןדייר רימ
 .ןלאפעגסיוא קעלייכ סרעטלא ףא ןצנאגניא ,רָאנ םענ

 .ןרעטלא ןגעוו ,ָאזלא ,זיא

 -לע יד אב רעטצעל ןוא רעטסגנַיי רעד ,קיניזימ רעד ןריובעג זיא רע
 ןוא לאמרָאנ -- עלעציפ א רָאג ךָאנ ןעװ .ןיזול ןוא ןעשיומ ןופ ןרעט
 עלא יװ-- ןענרעל ןזיב .הד ,ןַײרא רעדייכ ןזיב ,ןסקאוועג ךעלריטאנ
 טקוק רע :טקרעמאב ךַײלג ןיוש ןעמ טָאה ןיוש רעדייכ ןיא רָאנ .רעדניק
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 ןכלעוו ןיא ,רעדיס ןופ סיורא ןגיוא יד טלאה ,םיא טזַײװ עמ סָאװ ףא טינ
 :ךָאנ רע טגָאז ,"ףעלא ןא גָאז, :םיא טגָאז עמ זא ןוא ,םיא טנרעל עמ
 ."סייב א גָאז, -- :עקיבלעז סָאד -- ,"סייב א גָאז, -- ,"ףעלא ןא גָאז;

 דניק א ,טיירטשעצ ,ךיז טכאמ'ס :טניימעג טַײצ עטשרע יד טָאה עמ
 -רעד .ןרעוו םאזקרעמפוא ,ןרעסעב ךיז רע טעוװ ,ףָאסלָאקּפָאס ,רעבָא ,אזא
 ַײס ,םִיייבאר יד ַײס ,רָאי א טסיירטעג ןטַײקירעװש טימ ךיז ןעמ טָאה טימ
 ןוא ,ןיינ :ןעזרעד ןעמ טָאה ךָאנרעד ,רָאי א ןופ רעמ ךיוא ןוא ,ןרעטלע יד
 ןעלטימ ענעדיישראפ טימ ןלייה ,ןרעטקָאד ןעמונעג דניק סָאד טָאה עמ
 .עמיודכוא ןכורּפש ,סעלוגס -- טַײצ רענעי ןופ

 סָאד :ןכאמ וצ טינ'ס רעבַא .טלפייווצראפ ןרעטלע .ןפלָאהעג טינ טָאה'ס
 שעאיעמ ךיז טאהעג ןיוש .לּפירק רעקיטסַײג ןוא םאט טסקאוו דניק
 ןיא ךיז ןבָאה ,ךערע ןא רָאי ןביז וצ ,ןיוש טעּפש ,םעצולּפ רָאנ .ןעוועג
 טקיניזאב ,טרעטַײלעגסױא יװ ןגיוא יד דניק םאב גָאט םענייש א םענייא
 םעלא וצ ,רעדניק עלא יװ ,רעפראש סעּפע טָאה דניק סָאד ןוא .ןרָאװעג
 ןוא ,ןרעהוצ ןוא ןקוקוצ ןעמונעג ךיז ,םעד םורא רָאפ טמוק סָאװ ,םעד
 עקידרעַירפ יד ןגָאינָא טלָאװעג טלָאוו'ס יװ ךַײלג ,טַײקיטשרוד אזא טימ
 .ןרָאי עטזָאלעגכרוד

 -אפ וצ עטזָאלעגכרוד סָאד טלַײעג דלאב ןוא ,ןעזרעד ךַײלג סָאד טָאה'מ
 -עג טינ טָאה דניק סָאד ןוא ,ןעגנודעג עטסעב יד ןופ םידמאלעמ :ןטכיר
 ,גָאט א ראפ רע -- ,שעדיוכ א ראפ ערעדנא סָאװ ;ןעגנולשעג רָאנ ,טנרעל
 ,ףראש -- ּפָאק רעד :שעדיוכ א ראפ רע -- ,רָאי א ראפ ערעדנא סָאװ
 ןגעוו ךיז ןבָאה ןרעטלע טימ םַיייבאר זא יוזא ,עקידלאווג -- ןטַײקַייײפ
 ןוא ,טעדיוסעג טייהרעליטש ,ןבעג וצ טינ ערָאהנַײא ןייק דניק םעד ,םעד
 טשינ ,טַײקַייײיפמענפוא ןוא טַײקפראש רעד טָא ראפ ןבָאה ןרעטלע שטָאכ
 טַײקַיײּפמוא רעד ראפ רעִירפ יו ,רעמ ךָאנ טציא ,סָאװראפ קידנסיװ
 ןכעלרעדנּוװ ןַײז טימ ייז ןבָאה ךָאד ,טרעטיצעג ,טַײקנענאטשענּפָא ןוא
 .ןעזעגסיורָאפ םיא טפנוקוצ עסיורג א ןוא טיירפעג ךיז סקוװ

 -ירא טַײװ ןיוש טָאה רעדורב רערעגנַיי רעד .ןרָאי קעווא ןענַײז יוזא
 ןקיטַײצנעי ןיא ןוא סַײלפ ,ןענרעל ןיא רעדירב ערעטלע יד טגָאיעגרעב
 ערעדנא עלא ךיוא רָאנ ,רעדירב יד רָאנ טשינ ןוא .גנומוקלופראפ ןוא ןסיוו
 טָאטש רעד םורא ןוא טָאטש רעצנאג ףא דלאב זיא סָאד סָאװ ,ןכַײלג-ןַײז
 .ןרָאװעג טסוװאב

 יעג סעּפע רעדיוו םיא טימ טָאה ,ןיוש רָאי ןצעביז וצ ,םעצולּפ רָאנ
 סעפע טלָאװ םיא אב ךעיומ ןיא יװ ןוא ,ןשָאלעגסוא רעדיוו :ןפָארט
 ..טנערבעגרעביא םעדָאפ א רענייא

 טלמעד ןיוש זיא רעטָאפ רעד) רעטומ רעד ןופ ראצ רעד זיא טלמעד
 ךיז טָאה עמ .ןעוועג קידלאווג ענעגייא ןוא םיוויורק יד ןופ ,(ןעוועג טינ
 ךיז טָאה'מ ,טנגונאב טינ ןיוש םיריוטקַאד עשימייה ,ענעגייא טימ םורעד
 א וצ ,טזָאלעגקעװא טָאטשטּפױה רעשיסור רעטַײװ א ןיא ץעגרע םיא טימ
 ןוא ,רָאסעּפָארּפ רעדָא ,רעטקַאד טַײצ רענעי ןיא ןטסּוװאב ןוא ןטסערג
 -- ,טלייצרעד עכָאּפשימ רעד ןיא םעד ןגעוו ךָאנרעד ןעמ טָאה -- ,רענעי
 -עדניק ענַײז ןגעוו ,טגערפרעד טנגוי סרעטלא ןגעוו גנאל רעַירפ ךיז טָאה
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 רענייא טימ ךיז רע טָאה עלַײװ א ןוא ,ןסאלאכ ןוא ןטַײקפאלש עשיר
 ,טלייצרעד טָאה יז סָאװ ,טריסערעטניראפ רעטומ רעד ןופ גנולייצרעד א
 ,ןלאפעגנַײא רע זיא ,ןעוועג עלעציּפ א רָאג ךָאנ זיא רע ןעוו ,לָאמנייא זא
 -טקַָאד עשימייה ןבָאה ,ןָאטעג גָאלש א ּפָאק ןיא םיא טָאה ץיה עסיורג א
 ןוא ,טלעטשעג ןעמ טָאה ,רעיוא ןרעטנוא ךעלעקוואיּפ ןלעטש ןסייהעג םיר
 יעג םיא אב טָאה סָאװ ,טסניד א ףא טזָאלראפ ,ךיז טכאד ,ךיז טָאה עמ
 טָאה ךָאנרעד ...ןעמונעגּפָארא טַײצ רעד וצ טינ ייז טָאה ענעי ןוא ,טכאוו
 רעטָאפ רעד רעוו ,ןגערפרעד ןעמונעג ךיז ןרעטלע יד ףא רָאסעּפָארּפ רעד
 -רעד ןרָאלק טשינ ,ןטרעטנָאלּפעג םענופ ןוא ,ןברָאטשעג סָאװ ןופ ,ןעוועג
 רעד טָאה ,סרעטומ רעד ךארּפש רעטנאקאבמוא ,רעדמערפ א ףא ןלייצ
 ;ןרעיודאב ,ןעלקָאש ןעמונעג ּפָאק ןטימ ,ןענאטשראפ ךָאד רָאסעּפָארּפ

 ...טעקסא ,ןיוואר ,יוזא ,יוזא ,ךא --
 ,עיצנאטס-גנוטער רעטצעל רעד ןופ יוװ ,םיא ןופ זיא רעטומ יד ןוא

 גָאװצ ןייק טימ רָאנ ,טציא ףא רָאנ טשינ ,קעװא עטסיירטעג ןייק טשינ
 יד זיא טלמעד ןוא .גנורעסעב רעכעלגעמ ףא טפנוקוצ רעד ןיא עליפא
 ,ןקעטיײװּפָאק עסיורג טימ :ןטָארטעגנַײרא טפארק רעצנאג ריא ןיא קנערק
 ,ןעזעג טָאה עמ .ןעמענוצ ןגיוא יד ןופ עִיר יד טפָא םיא אב ןגעלפ סָאװ
 ,ייז יידעק ,סיורא רע טזַײװ ךעיוק ןכעלשטנעמוא ןוא ךיז טרעטאמ רע
 -וצרעביא ןגָאלש וצ ךיז טנאוו-ןיאיּפָאק ןָא ןוא סעליוק ןָא ,ןקעטייוו יד
 .ןגָארט

 ןייק סָאװ ,יוזא ןיוש רעבָא ..ןעַײרש ןעמונעג ךיוא רע טָאה ךָאנרעד
 ןייטש טנָאקעג טינ םיא ןבעל טלמעד טָאה רעדמערפ ןייק ןוא רעטנעָאנ
 טעוו דלאב-דלאב טָא זא ,ךיז טכאד'ס סָאװ ,טרעּפמעל א ןופ סעליוק טימ
 ןוא ,יירשעג ןופ ןעגנערבסיורא זדלאה ןכרוד קינייװניא ןופ סעקשיק יד רע
 קידנענעק ,טנָאקעג ןביילג טשינ ,טשעדיכעג רעדייסעק ךיז ןבָאה ןשטנעמ
 ..ןבעגסיורא ךיז ןופ רָאג סכעלרעייהעגמוא סניוזא ןָאק רעניוזא זא ,םיא

 טאמ קידעריומ רע טגעלפ ךָאנרעד .ןייגרעביא םיא טגעלפ'ס זיב יוזא
 םערוטש ןכעלרעניא ןרעווש א ךָאנ יו ,געט עכעלטע ףא ןבַײלב סאלב ןוא
 ,ןטבעלעגרעביא ןא

 ןַײז ףא ןוא רעקידרעטַײװ ןַײז ךיוא ןיוש ךיז טָאה טַײצ רענעי וצ
 -נַײא רעגייטש רעקנארק ,רעכעלקילגמוא ,רענעבילבראפ ןבעל קידרעטעּפש
 -עג ןוא ןקעטייװּפָאק עטנָאמרעד ןביוא יד טַײצ וצ טַײצ ןופ :טלעטשעג
 ,טקַױראב ןצנאגניא ןוא טליטשעג ךָאנרעד ,טַײקטאמ ךָאנרעד ,ןעיירש
 עליפא ןַײזטסּוװאב ןטלקנוטראפ רעטַײװ ץלא ,לָאמא סָאװ א טימ רעבָא
 ,דָאירעּפ ןקַיור םעניא ןיוש

 טפָא .ןעיצ ךיז קיזומ ךָאנ קראטש ,טַײציור ןיא ,טלמעד טגעלפ רע
 רעטסטַײװ א ןיא ןעוו ,טכאנאב לייטנטסרעמ ,ןרעװ ןלאפראפ רע טגעלפ
 -עג ענעסאכ ץעגרע ןסיורד ןיא רעדָא ,בוטש א ןיא ןעמ טָאה עליפא סאג
 יד טָאה רענייק ןעוו זא ,ןַײז טציּפשעגנָא יוזא רעוא ןַײז טגעלפ ,טליּפש
 רע ןעוו ,דימָאט ןסיוו ןיוש טגעלפ'מ ןוא ,ָאי -- רע ,טרעהרעד טינ קיזומ
 .ןכוז םיא סעכמיס עשיטָאטשיטַײװ ףא ,ןבילבעג טינ זיא

 רעמיצ ןַײז ןיא םייה רעד ןיא רע טגעלפ -- סעכמיס ןייק טינ ןעוו ןוא
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 -יילק ענעגייא יד לָאמא ַײברעד ,ןעיירדמורא ךיז גנוקיטפעשאב ןָא ,ןבַײלב
 -לאוו ךיז ענעדיישראפ לָאמשרעדנא ןא ןוא ,ןסַײרעצ םעדָאפ א זיב רעד
 ןבַײלקפיונוצ גרעב עצנאג ןיא םאזגרָאז רעייז ךעלעקטאמש עקידנרעג
 -יירמוא םעניא ןוא ןגָארטראפ בוטש ןופ םיצייפכ עקיצונ עטוג -- לָאמא
 רעכעלקנערק רעדליוו טימ ,לָאמשרעדנא ןא ןוא ,ןפראווראפ ייז טרָא םענ
 ךעלעקיטש טכאדעג םיא ןבָאה סָאװ ,ךעלקיביטש עטסדנימ סענָאשקא
 .ןבייהוצפוא ,ןַײז וצ טסימ טרעקראפ-טשינ

 ףא רָאנ ,עטלא ןייק טשינ ךָאנ -- רעטומ יד זיא טסגנא סיורג ןופ
 יד .ןברָאטשעג ןוא ןרָאװעג טפאלשראפ -- ,קידנקוק קילגמוא סנוז רַיא
 ףֹא ןוא טלאהסיוא-טסעק ףא ןדמערפ א וצ ךָאנרעד םיא ןבָאה רעדירב
 טָאה עמ .ןרעטַײװרעד בוטש ןופ ןוא ןבעגּפָא טלָאזעג םיא םורא ןייגמורא
 רעבָא .טריפעגּפָא םיא ,טלָאצעג ריא ,ןענופעג ענָאמלא עמערָא ןא סעּפע
 ןבעגּפָא ןכָאנ ,םורא ןכָאװ רָאּפ א ןיא זיא עמ סָאװ ,ךוזאב ןטשרע םאב ןיוש
 ןוא -- ןרעװ עריווועג םיא ,ןָאט וצ קוק א םיא ףא ,ןעמוקעג ןיהא ,םִיא
 וצ ,רעטלא ,רע זיא -- עשיומ רעדורב רעד ןיילא זיא םיא וצ ןעמוקעג
 יד .ןעמענּפָא םיא לָאז'מ ,ןטעבעג ךיז ,ןלאפעגוצ ּפָאק ןטימ טסורב ןַײז
 ךיז טגָאזעגוצ טָאה רע ,טרעטַײלעגסױא עגער א ףא םיא ךיז ןבָאה ןגיוא
 ןוא ,רעטפָארטשאב א יװ ,רעדורב םוצ טעילוטעג ךיז ,ןטלאה טוג ןיוש
 ןוא ,ןזיוואב ןגיוא יד ןיא ןרערט ,קידנקוק םיא ףא ,ךיז ןבָאה רעדורב םאב
 .טכארבעג םייהא קירוצ ןוא ןעמונעג םיא טָאה רע

 עשיומ רעדייא ,רעַירפ .ןבילבעג רעדורב םאב רע זיא ןָא טלמעד ןופ
 לסיב א עילימאפ ןַײז טימ ןעמאזוצ רע טָאה ,ןרָאװעג ךַײר קראטש זיא
 -עג סָאד ךיז טָאה רע ןוא ךַײר זיא עשיומ ןעוו ,טציא ,טניווועג רעגנע
 ןיילק א טלייטעגסיוא םיא ןעמ טָאה ,ןברָאװרעד זיוה עשיצירּפ עסיוו
 ,ּפערט ךרוד ,ףורא ןיהא טריפ ךיק רעד ןופ ריט א סָאװ ,עלעביטשרעביוא
 סָאד ןיא ,ץערָאּפ םוצ טרעקעג טָאה זיוה סָאד סאשעב ,רעִירפ סָאװ ןוא
 -לא סָאד ןיא טציא -- ,ןעוועג טמיטשאב טפאשרעניד רעד ראפ לרעמיצ
 ןיא ,סיורא דָאס ןיא לרעמיצ ןופ טקוק סנייא לרעטצנעפ ןיילק א .סרעט
 ןכלעוו אב ןוא ,ךיז טניפעג ףיוה ןופ טנורגרעטניה ןיא סָאװ ,דָאס םענעי
 וצ ץלא םיא טרעוו ןיהא .ןעָאש עצנאג טכארטראפ ּפָא לָאמא טייטש רעטלא
 טגנערבראפ רע ןוא ,טגנאלרעדפורא ,עשָאבלאה ןוא ןסע ןופ ,ףראדאב ןַײז
 רע ןעוו ,ןטלעז-ןטלעז .רעדייסעק ,טכאנאב ןוא גָאטאב ,טַײצ ןַײז טרָאד
 רעוו ןעוו ךיוא ןטלעז-ןטלעז ,ּפָארא ןשטנעמ-בוטש יד וצ בוטש ןיא טייג
 .ןביוא םיא ןכוזאב ןשטנעמ-בוטש יד ןופ

 ענַײז רעדיװ טַײצ וצ טַײצ ןופ :ןבילבעג ,רעִירפ יו ,רע זיא יוזא ןוא
 זא ,טקרעמאב טָאה ,טנָאקעג ןקרעמאב רָאנ רעבָא טָאה'ס רע ...ןעיירשעג
 :גנורעדנע-רעטעוו ןוא יּוניש א ראפ דימָאט םיא ןעמוק ןקעטיײװּפָאק יד
 .ןעגנורעדנע-רעטעוו ראפ -- רעטניוו ךיוא ןוא ,םערוטש א ווערע -- רעמוז

 רעד ןטימניא ,רעדניק .טניווװעג ןעיירשעג ענַײז וצ ןיוש ןענַײז עסיורג
 ףורא ךעלּפעק יד ענעקַָארשרעד ןבייה ןוא ,טפעלּפעג יװ ןרעװ ,ליּפש
 עסיוועג יד ןענאוונופ ,טדנעוועג טַײז-ךיק רעד וצ סָאװ ,עילעטס רעד וצ
 ,ךיז ןרעה סעליוק
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 ןוא ,טניווועגוצ ,עסיורג יד יװ ,ךיוא ןרעוו רעבָא רעדניק וװָאר סָאד
 ,רָאנ רעניײא .ליּפש רעד וצ רעדיו ,קערשרעד ןטשרע ןכָאנ ,ךיז ןעמענ
 טַײרש רעטלא ןעוו ,גָאט םענעי זיא ,לרעיימ רעטנַאמרעד ןביוא ןיוש רעד
 -אב רעכעלקנערק זיא רע .רעסאלב א ,רעקנארק א -- ןטנוא רע ,ןביוא
 .רעדניק עלא ןופ טקריוו

 ךיוא ןוא ,ןקוק וצ ןרעטלא ףא טלמעד ףורא טּפָא ךיוא םיא טיצ'ס
 -ראפ וצ ,ןעשזדנָאלבראפ וצ ףורא טפָא םיא ןעמ טעז ,טלמעד טשינ עליפא
 .ןעגנערבראפ רָאנ ךיז טזָאל עניוזא טימ לפיוו ףא ,ןרעטלא טימ ןעגנערב

 ןעוו ןוא .טלייטעגסיוא ןרעטלא אב רעדניק עלא ןופ לרעיימ זיא םורעד
 ןעמענ ערעייז עליפא טקנעדעג ןוא רע ןָאק רעדניק עקירעביא יד ןופ
 ענעגייא ענַײז ןופ ןעמענ יד יװ יוזא .,ןעמָאנ ,סלרעיימ ,ןַײז זיא ,ךאווש
 .טצירקעגנַײא ךעיומ ןיא ןוא טנעקאב טוג םיא ,רעדירב

 ,ּוו םיא טנגעגאב רע ןעוו ,ךיז רע טיירפרעד -- ,לרעיימ ,לרעיימ --
 -וצ םיא וצ לעװש רעד ףא ךיז טזַײװאב לרעיימ ןעוו ,סרעדנוזאב רעדַא
 .טסאג

 רענעי וצ זא ,טקנעדעגראפ ,טגָאזעג קידנעייגַײבראפ טָאה לרעיימ ןוא
 ןַײז אב ,לביטשרעביוא ןַײז ןיא םיא אב ,ןרעטלא לָאמא רע טגעלפ טַײצ
 -קראטש א טפָא ,ןפערט ריּפאּפ רעביא ןוא ןעּפיױוא-טניט א אב ,לשיט
 .ןקוקסיורא ןגיוא ענַײז ןופ ןעניז לסיב א טימ ךיוא רעבָא ,םענעגָארטראפ

 טָאה עמ זא ןוא .ןַײז ןעמונראפ ןבַײרש טימ גנאל טלמעד טגעלפ רע
 וצ ןענַײז ךעלריּפאּפ ענַײז זא ןוא ,טריסערעטניראפ לָאמא קילעפוצ ךיז
 רע :ןעזעג ןעמ טָאה ,ןלאפעגנַײרא טנעה יד ןיא סיאב-יינב יד ןופ םענייא
 ,ןעמענ-לביב עטסּוװאב וצ :טַײל עסיורג וצ דימָאט .ווירב סעּפע טבַײרש
 יו סָאװ ,םירָאפס-עלַאבאק ןיא ךיז ןענעגעגאב סָאװ ,ןעמענ וצ רעדָא
 ןיא ףוא ייז ןעמיווש דניצא ןוא ,טקנעדעגראפ ייז רע טָאה ,סיוא טזַײוװ'ס
 טָאג וצ רָאנ ,םענייק וצ טינ לָאמא רָאג ןוא ,םישוכ עטלקנוטראפ ענַײז
 עכעלטפעשעג א ךיז יוזא רעדָא ,ענַײט א ,טעבעג ןימ א טימ -- ןיילא
 סעּפע ךיז םענעי ראפ טָאה רע סָאװ ,ןכַײלג א וצ רעכַײלג א יװ ,גנודנעוו
 .ןעיורטראפ וצ סָאװ רעדָא ,ןגָאלק וצ

 רעבשאמ עשיומ אב בוטש ןיא זיא עיצקעלָאק-וװירב עניילק א ענייא
 םעד טָא עקאט קנאדא ,ןריּפאּפ ענעדיישראפ יד ןשיװצ ןטַײצ ערעטעּפש ףא
 עליפא ,ייז ןופ ווירב ןצנאג א ןריטיצ סָאװ ,ןבילבעג טיהראפ ,ןעלרעיימ
 עכעלדנעטשראפ רעביא ,ןוא קיטיינ טינ ראפ רימ ןטלאה ,םענייא רָאנ
 -אכ בילוצ ,רימ ןלעװ ערעייז ןטאסערדא יד רָאנ ,קירעביא ראפ ,םימַײט
 .ןענָאמרעד טרָאפ ןוא ָאי ָאד ,קיטסירעטקאר

 :ןעמעוװו וצ טָא ןוא ,שַיערבעה ןיא ווירב ענעי עלא ןענַײז ןבירשעג
 ?ינולישה היחאל בתכמ,
 ."לבב ךלמ רצנדכובנל,
 ."ידרפסה ייחב וניברל,
 .?"ךאלמה לאירבגל,
 .?ךאלמה לאיזרל בתכמ,
 ;לשָאמעל יוװ ,רענייא אזא ךיוא ןוא



 ."הרצ תעב הנועה ,םיהלאל בתכמ,
 טָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא ךיוא זיא לרעימ רעטנָאמרעד ןביוא רעד

 סָאװ ,סָאד טַײצ רענעי ןופ טקנעדעגראפ ןוא טקרעמאב עטשרע יד ןופ
 ראפ ןעמוק דימָאט ןרעטלא ןגעלפ ןקעטייוו יד זא ,טגָאזעג ןביוא ןיוש
 יוזא ,ןעלרעיימ ףא ,םיא ףא טָאה סָאד ןוא .ןעגנורעדנע-רעטעוו ןוא -רוטאנ
 ךיוא ןוא ,ןרָאװעג ראבליפ ןכאז עניוזא וצ זיא רע ךיוא זא ,טקריװעג
 ןיוש זיא'ס רעכלעוו קנאדא ,ןעקנָאשאב טַײקַיורמוא טרָאס אזא טימ זיא רע
 -אנ רָאנ טשינ ,ןרָאװעג ךעלמיטנגייא םיא ךָאנרעד ןבעל ןצנאג ןַײז ףא
 ןיילק זיא רע ןעװ-- רָאנ ,ןליפוצסיורָאפ ןעגנורעדנע-רעטעוו ןוא -רוט
 -כיוו ךיוא -- רעטלע ןעוו ןוא ,ןשינעעשעג-בוטש עניילק ךיוא -- ןעוועג
 .םִיוניש ערעקיט

 ןַײז טדערעג ןעלרעיימ ןגעוו טעוו'ס ןעוו ,רעטעּפש םעד ןגעוו רעבָא
 -נגייא זיא ןעלרעיימ סָאװ ,סָאד זא ,ןבעגוצ רָאנ רימ ןלעװ רעבָא לַײװרעד
 -ָאט :ןעוװעג דמערפ טשינ טציא ךיוא ןרעטלא ןיוש זיא ,רעטעּפש ךעלמיט
 טכאנאב יצ ,גָאטאב יצ -- רע טגעלפ ,בוטש ןיא שינעפערט א ראפ דימ
 רעד ףא ,ןעמוקּפָארא לביטשרעביוא ןַײז ןופ ליטש -- טכאמעג ךיז טָאה'ס
 ןטקיניזאב ןטרעטַײלעגסיױא ןא טימ ןוא ןבַײלב ןייטש ,ןזַײװאב ךיז לעוװש
 ןיא ךיז ןעגנוקרעמאב רעדָא רעטרעוװ עטקיניזאב רָאּפ א טימ ןוא קילב
 .ןָאט גָאז ןרָאלק ,ןצרוק א סעּפע -- ןשימנַײרא דייר יד

 רעד ןיא יוזא טלמעד ןענַײז רעדירב יד יװ :לָאמ סָאד ךיוא יוזא ןוא
 -עג ךיז ןשיװצ סעומש ןליטש םעד ןוא שיט םאב ןסעזעג ָאש רעטעּפש
 ןיא ןרעטלא ּפָארא לעוװשיבוטש רעד ןופ םעצולּפ יז ןבָאה יוזא ,טריפ
 .טרעהרעד ןשימנַײרא ךיז ךערּפשעג רעייז

 ,ןָאטעג בייה א רעטרע יד ןופ ענעקָארשרעד דלאב ךיז ןבָאה עדייב
 דלאב ןוא ,ןעגנאגעגוצ ריט רעד וצ ןוא ןענאטשעגפוא ןרעטלא ןגעקטנא
 :ןעזרעד ,גנילַײרד א ,דליב ךעלרעדנּוװ א ריט ןופ לעווש רעד ףא ןעמ טָאה

 יירב עדייב .ןבילבעג ליטש עלַײװ א ףא עלא ןענַײז ךיז ןייגפיונוצ ןכָאנ
 רעדירב עדייב .ייז וצ -- רענַײז ןוא ,טדנעוועג ןרעטלא וצ קילב סרעד
 ןוא ,טגיילעגפורא לסקא ןא סרעטלא ףא טנאה א רענייא רעדעי ןבָאה
 ...טראּפשעגנָא םיא טסורב סיזול וצ ןוא ןגיױבעגנָא ּפָאק םעד טָאה רעטלא
 רע ןעוו ,לָאמעלא יװ ,טלמעד ןרעטלא וצ טָאה ,עשיומ ,רעדורב ןייא ןוא
 א טעבעג טימ יװ ,בוטש ןיא ךעלנייוועג ,רענעטעבעג-טשינ א ךיז טזַײװ
 :ןָאטעג גָאז

 .רעטלא ,ךיז וצ ייג ,ייג --
 טעלגעג לסקא ןרעביא םיא ,טקוקאב ראצ סיורג טימ םיא טָאה יזול ןוא

 :טעשטּפעשעג ּפָאק ןַײז רעביא ןוא
 ...ערעזדנוא עמָאשענ עקידניז עכעלקילגמוא--
 .ןָאטעג ּפאלק א ןדָאל ןיא סעּפע טָאה לָאמאטימ

 -ָאב ןופ ךעליימ םעד רעצענדאכּוװענ וצ , ,"יוליש ןופ ָאיכא וצ ווירב א, ?
 םוצ ווירב א, ,"לעַירװאג ךעלאמ םוצ , ,"ידראפסאה עַײכעב ונייבאר וצ, ,"לעוו
 ?טַײצ רערעװש א ןיא טרעפטנע סָאװ ,טָאג וצ ווירב א, ,"לעיזאר ךעלאמ
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 ,טכאנרעדפא םענשוד ןוא גָאט ןסייה ןצנאג ןראֿפ ,ןסיורד ןיא טָאה סָאד
 -למיה ןיא יצ ךַײט גערב םאב יצ -- טניוװ רענעטלאהאבסיוא ןא ץעגרע יו
 .ןסירעגסיורא ךיז ַײרּפ רעד ףא -- ,קע

 יד סאשעב ,רעַירפרעד טַײצ א ,םענָאּפא ,ןיוש טָאה ,טניוװ רעד טָא ,רע
 ,סאג ןפא ,שיט םאב ענעמונראפ-ליטש ,ןסעזעג ךָאנ ןענַײז רעדירב ייווצ
 -ייב יד ןוא טביוטשעג ביוטש םעד ןעשיומ אב דָאס םעניא ןוא ףיוה ןיא
 -לא .טקרעמאב טינ סָאד ןבָאה רעדירב יד רָאנ ,טרעכיוועג קידנעיירד רעמ
 יו ,רעטצנעפ םאב לביטשרעבייא ןַײז ןיא קידנעייטש -- ,רעבָא רעט
 טָאה --רעטצנעפ םאב טינ ךיוא רעשפע רעדָא ,ןלאפ עניוזא ןיא דימָאט
 ּפָארא ףא רעהא ,סיוא טזַײװ ,טציא םיא טָאה סָאד ןוא ,טקרעמאב ַאי סָאד
 ןא ןַײז טלָאזעג ןעמיס רעסיוועג א ךיוא טָאה סָאד ןוא ,טכארבעג ןטנוא
 רעסיוועג רעד ןיוש טייג ,טכאנאב טנַײה ןופ ךָאנ קידנביײהנָא ,ןגרָאמ ףא
 ןוא ןקעטיײוװּפָאק עסיוועג יד טימ -- ןרעטלא ףא גָאט רעכעלקילגמוא
 .ןעיירשעג

 ייװצ יד ןשיװצ ,קַיור רעייז עליפא ,קַיור ךָאנ רע זיא רעבָא לַײװרעד
 -ול ףא ּפָאק םעד ןראּפשנָא ןכָאנ ןוא ,ןענאטשעג רעטירד א רָאנ רעדירב
 ןקיניז ןצרוק א לָאמארעדיוו ןוא ןביוהעגפוא ךָאנרעד םיא רע טָאה ,ןיז
 :ןָאטעג גָאז

 ,יוא ?יזול ,רעגיה א קידנעטש ףא עקאט רע טבַײלב ,סע טסייה ,זיא --
 ...קידנעטש ףא סָאװ ,עקאט טוג
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 וע

 לַאג ילורס

 -רעטַײװ םענופ טַײקכעלדנעטשראפ בילו
 ךָאנ ןריפנַײרא ָאד רימ ןזומ ,ןקידנעמוק
 רעציק סעמכאמ .ןיושראּפ א םענייא
 ןַײז רָאנ לַײװרעד ָאד רימ ןביג רעבָא
 ןגעוו ךעלריפסיוא רעמ ןוא ,טערטרָאּפ
 .רעטעּפש -- םיא

 .לָאג ילורס זיא סָאד

 -דרע ןא טימ דיי א זיא לָאג ילורס |
 ןכָאװרעדניא .עטָאּפאק רענערילָאק
 א טימ לטיה ןדַײז א וצרעד רע טגָארט
 רעקיצנייא רעד -- קעשאד םענעריקאל
 ראפרעד .טָאטש ןיא קעשאד רענעריקאל
 עטָאּפאק ןַײז זיא װעטמָאי ןוא סעבאש

 טנרָאפ ןופ ןוא טסאּפעג טינ ןדנעל יד אב ,עגנאל קראטש א ,ענעטרַאק א
 טעז ןוא ,סעטָאּפאק עכעלנייוועג יװ ,ּפענק רעמ ליפ ףא ךיז יז טעיליּפש
 ןַײז ךיוא זיא וװעטמָאי ןוא סעבאש .ענאטוס א סכעלאג ןשיליױוּפ א יװ סיוא
 -גרעיוא עשלאפ טימ ,למערוט ךיוה א יװ ,ענושעמ רעבָא ,סנטרָאק א לטיה
 .לּפענק א טימ ןטימניא ןביוא ןוא טגיילראפ ףורא ףא ןּפאל

 רע .טינ רעניק -- ?יוזא םיא סע טדיילק רעװ ,םיא סע טיינ רעװ
 ,עילימאפ ענעגייא ןייק -- ,טינרָאג טגָאמראפ רע ,םענייק טָאה רע .ןיילא
 ןוא רעקירעד ,ןשיט עדמערפ אב ךיז טזַײּפש ןוא ,ּפָאק ןפא ךאד ןייק
 .םיריווג אב לייטנטסרעמ

 -נַײרא ."רעײגנַײרא , יוזא ךיז טדער'ס .ייז וצ רעייגנַײרא ןא זיא רע
 רעקינייוװ-רעמ ןענַײז ,ןַײרא טמוק עמ ןעמעוו וצ ,יד זא ,טַײטאב רעיג
 טינ רענייק זיא ןילורס :יוזא טינ סע ןיא ָאד .ןרעג רעמוקנַײרא םעד
 ראפ ןעמ טָאה עריומ ןוא .עריומ םיא ראפ ןעמ טָאה רעקירעד .ןרעג
 טליש ,דעװָאק ןַײז ןָא טריר עמ ,זעגיוראב םיא טכאמ עמ זא .ליומ ןַײז
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 טליש רע :ןלעטשראפ ןרעיוא יד עלא ןזומ סעלָאלק ענַײז ראפ ןוא ,ךיז רע
 ןשטניוו וצ ןופ ּפָא טינ ךיז טלעטש ןוא ,עפייגאמ טימ ,עפיירס טימ ךיז
 .עליפא רעדניק עניילק טיוט םעד

 שיריװג א ראפ ףױה א ןיא טײטש רע יװ ,ןעז םיא ןעמ ןָאק טפָא
 טדנעוועג ףורא ּפָאק םעד ,רעיומ ןשיריוװג א ראפ -- סאג ןיא רעדָא ,זיוה
 -ןבלאווש א ּוװ ,לקניו-רעטצנעפ א םענייא וצ רעדָא ,עווניר-ךאד א וצ
 םעד טלאה ,טייטש :טּפעלקעגוצ זיא ןרעדעפ ןוא ךעלעיורטש טימ טסענ
 :ךיז טליש ןוא טעשטרוב ,ןסיראפ ּפָאק

 -קימאהיסייב םוצ ...ןָא רָאנ ייז טקוק .ןבלאווש רימ ךיוא ...ןבלאווש --
 ןטימ טנערב .טינ -- ריווג םוצ ןוא ןעגנערב רעַײּפ טנָאקעג ייז ןבָאה שעד
 ..הלווג

 רע ןָא ןעוו ןופ .טינ רענייק טסייו -- ?סאק ןיא זיא רע סָאװראפ
 ןַײא טינ ךיז טלעטש רענייק .טינ ךיוא -- סשירעּפעלש א ןבעל א טריפ
 ףא טשינ ןוא םאטש ןַײז ףא טשינ ,טָאטש ןַײז ףא טשינ ןגערפ וצ םיא
 זומ עמ זא ,רעגיה ןייק טינ זיא רע זא ,רָאנ טסייוו עמ .דניזעגזיוה ןַײז
 -וצסיוא םיא ןופ ןבָאה םידיגענ טּפיוהרעד זא ןוא ,ןענעכער םיא טימ ךיז
 .ןדַײל ןוא ןייטש

 יִצ ,ליוו רע ןעוו ,ליוו רע ןיהּוװ ,זיוה א ןיא ןַײרא ךיז רע טלעטש טָא
 .ערעשטצוו וצ טכאנאב טעּפש יצ ,קיטימ וצ גָאטאב יצ ,ייט וצ ירפצנאג
 ןייק ,ןעמוקנַײרא םאב ?טנוװָא-ןטוג , ,"ןגרָאמ-טוג , ןייק לָאמנייק טגָאז
 ,שיט םוצ ךַײלג ךיז טצעז .ןייגקעוא םאב ?טכאניעטוג , ,"גָאט-ןטוג,
 -כָאנ רע טייג ,רע ליוו .קיטיינ טעז ןַײז וצ טָאה רע לפיוו ,טסע ,טקנירט
 -בוטש יד ןיא ןטלעז ךיז טשימ .רע טבַײלב ,רע ליוו ,קעווא ךַײלג םעד
 ןיא סָאװ ,טסייו רע ,טעז עמ .ךאוו זיא רעוא ןַײז רעבָא ,ןכערּפשעג
 .ןעמוקרָאפ ףראד סע סָאװ -- רעמ ךָאנ ןוא ,רָאפ טמוק זיוה ןדעי

 רע זא ,גנע טַײהנזעװנָא ןַײז ןיא ןשטנעמ-בוטש יד ךיז ןליפ דימָאט
 ענערילָאקידרע ןַײז ןָאק רענייק .רעַײרפ ּפָא ןעמ טמעטָא ,קעוװא טייג
 רעביא ףיט זיא סָאװ ,קעשאד םענעריקאל םעד ,ןגָארטרעביא טינ עטָאּפאק
 א יװ ,ךיז טליפ עמ .טקורעגּפָא גיוא ןקניל ןוא םענָאּפ טַײז רעקניל רעד
 טלָאװ ןוא ןסעזעג בוטש ןיא ָאד טלָאװ רעגערטיםיסיימ רעקידנגַײװש
 א סעּפע יװ ,רעדָא ,ןגָארטוצסיױרא קילגמוא ןקידנעמוק א ףא טראוועג
 .קילגמוא ןא ןיילא זיא סָאװ ,קיטש-לריוג טרעווילגראפ

 ּווװ ,סעמ א ןעוו ,רָאנ רעסיוא .טקיטפעשאב םיא טעז עמ !א ,ןטלעז
 ,ָאד רע זיא טרָאד -- סעמ א ריווג א רעדיוו רעקירעד ןוא ,ךיז טכאמ'ס
 רע טשינ ,ןטוכעמ א עראט רעד אב רע זיא דימָאט ...ןסקאוועגסיוא טרָאד
 ,טכער ןַײז סעמ םעד טוט עמ יװ ,טקוק ןוא טייטש רע רָאנ ,סעּפע טוט
 זיא דימָאט ןוא ,םעד ןופ ןגינעגראפ ,סיוא טזַײװ ,טָאה רע ,טעז עמ ןוא
 -עײלוצּפָארא עָאנאה ןימ א סעּפע טלמעד םענָאּפ טרעווילגראפ ןַײז ןופ
 .ןענ

 ךיוא רע טוט ,ריווג םעד סעמ ןפא זעגיוראב סרעדנוזאב זיא רע זא
 ּפָא טסַײר ,ןטעב עשיריווג ןופ רעכעלַײל טּפעלש :סערָאצ ןָא טלמעד
 עקירעביא טרעדָאפ ,קיטײנ עראט רעד ףא טשרעּפמָאלק -- ,סעטאמש
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 טדניצ ןסעמערעדניא ןוא .ןלעטשוצמורא סעמ ןפא טשרעּפמָאלק -- טכיל
 ,ךיז ןּפוטש סָאװ ,רעּפעלש יד ,טַײלעמערָא יד ייז טלייט רָאנ ,טינ ייז רע
 .סעגנעמ יד ןיא ןרעמיצ עטלארּפעצ סריווג םעניא טלמעד ךיז ןעיירד

 עקידוז יד אב ךעלטנערק יד ןטסימוא ףוא רע טיירד לָאמשרעדנא ןא
 ןלָאז ייז ,ייז ףא ןטראוו סָאװ ,םיסָאמאש יד זא ןוא ,ןראווָאמאס-עראט
 :םיא ןגערפ ןוא סָאד ןקרעמאב ,ןדיזפוא ,ןרעוװ סייה

 ?ילורס בער ,סע ריא טוט סָאװ --
 :זייב רע טרעפטנע
 ,עשָאקשינ ןוא ...ןרָאפראפ טעוװ רע ,טינ טלַײא'ס ...ךאז רעַײא טינ --

 .ןעקניטש לסיב א ָאד ךָאנ רע לָאז
 ייז טניגראפ רע .סענעסאכ עשיריווג ףא ךיוא יוזא ,סעמ א אב יוזא

 -למוט ןוא עקישיור ערעייז ךיוא יװ ,ןבעל טגינעגראפ ןוא טאז רעייז טינ
 .סעַײװעל עקיד

 ןציז טנָאקעג טלָאװ רע ּוװ ,טינ לָאמניק רע טציז ענעסאכ א ףא
 ךָאד םיא טלָאװ רענייק לַײװ ,טלָאװעג טלָאװ רע ּוװ רעדָא ,ןָאנביױא
 -ָאנש ,רעּפעלש טימ דימָאט רָאנ ,ןרעדיווװרעד וצ טגאוועג טינ עריומ ןופ
 .םינָאצּפאק ראפ ןשיט-עדוס יד אב ןוא רער

 ײז טצייר ןוא ייז טימ טעװעדנאמָאק ,ייז טימ ןָא טלמעד טריפ רע
 :רעטנוא

 .ןַילרא ערעַײא סעקשיק עקיטיוק יד ןיא ...רעּפעלש ,טסע ,טסע --
 ןָא ךיז טסע -- ,רעכייוו לָאמשרעדנא ןא רע טגָאז -- ,ןדִיי ,טסע --

 ,סמענייק טינ טסע ריא :טקנעדעג ןוא טסייוו ןוא ,רעביא ךיז טזָאל ןוא
 .סרעַײא ןוא סטָאג רָאנ

 לופ ןיוש ןענַײז סרעּפעלש עלא ןעוו ,םעד ךָאנ ,עדוס ףָאס םוצ ןוא
 טַײרש ,טּפָאטשעגנָא סעברָאט ,סעקמולק ,סענעשעק ערעייז ,טאז ןוא
 סָאװ לָאז עמ .קירעגנוה זיא עמ :רענידאב-בוטש יד וצ רעטַײװ ילורס
 רעדיוו זיא שיט רעלופ א זא ןוא ..ןעגנאלרעד ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא רעמ
 טעּפעשטראפ ,ןייגקעװא םאב ןיוש ןטלאה טַײלעמערָא ןוא טלעטשעגנַא
 ןופ לּפענק א ןיא ךעטשיט א ןופ זדנָארפ א ,ןרעגמוא טשרעמיולק ,ילורס
 -נָא םעלא טימ ,ךעטשיט רעד םיא טימ -- ןוא ייג א טוט ,עטָאּפאק ןַײז
 ןפא ,דרע רעד ףא ץלא ,םילָאכַײמ עסאנ ןוא ענעקורט טימ ,ןטלעטשעג
 .ןכָארבעצ םילייק-שיט עלא טימ קאּפ-קאה ןוא ,לָאּפ

 .עדוס א אב יוזא טָא
 ראפ רעסיוא .ילורס ,קיביײלגמוא ךיוא רע זיא ,ןעמ טגָאז ,סאק ןופ

 ערעדנא ןוא ןדַיי-עטוג ,םיקידאצ ענייק ראפ רע טָאה ,ןעמ טגָאז ,טָאג
 -יוכ ,ייז ןופ טכאל רע .טינ עריומ ןייק דרע רעד ףא רעיײטשרָאפ סטָאג
 ןיא ןרָאֿפ םיריוג יד עכלעוו וצ ,עטסּוװאב יד ןופ סרעדנוזאב ,טקעז
 .ןביילג םיריווג יד עכלעוו

 -- יײז ןביילג :ןעּפעשט טינ לָאמניק רע טעװ עקיביײלג עמערָא ןייק
 ,יוזא ...ןגָאזנַײרא רע טעװ ,ןָאק רע סָאװ זיא -- םיריווג רעבָא .ייז ןלָאז
 רענייק ךיז ןַאק לָאמנײק סָאװ ,רע טגַײװש דימָאט סָאװ ,ילורס ,רע זא
 ןרעה וצ ןעוועג סעּפע לָאמא ,סעלָאלק רעסיוא ,םיא ןופ ןעמיראב טינ
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 ראפ לָאז רע ,טכער זיא ,םיריווג ןגָאזנַײרא וצ ,םעד וצ טמוק'ס זא זיא
 ראפ ןוא לוש ןטימניא ,עטסכַײר ןוא עטסערג יד ראפ ,טליװ ריא ןעמעוו
 ןוא ףראש אזא טימ ןוא סניוזא טימ ןרָאפסיורא ,םעליוא לדער ץנאג א
 ריפ ענַײז ןיא עליפא טלמעד עריומ ןבָאה עקינייא זא ,ןשָאל קיסַײב
 ,סאארָאצ א ןופ יוװ ,םיא ןופ ךיז ןלָאז ייז ,ּפָא ןעווערעק ,ןייטש וצ ןלייא
 ליומ ןיא םיא ןקוק ,ןטָאזעגוצ ןרעװ ,טרעקראפ ,ערעדנא ןוא .ןעמענָא טינ
 .ןסַײרּפָא טינ ךיז ןענָאק ,ןייגקעווא טינ ןענָאק ,טפאגראפ

 -רעד וצ סָאװ -- ,ןיוש ךיז טדערעצ רע זא ,טלמעד טָאה ,ילורס ,רע
 .ןרעה וצ סָאװ --- רָאנ ליוו'ס רעוװ ,ערעדנא ןוא ,ןלייצ

 ןופ ,ןעזעג טינ ןיילא סָאװ ,ןעוועגסיוא טלעװ א ,סיוא טעז ,זיא רע
 לאלכיב ןוא ,ןסױטשעגנָא ךיז -- טרעהעג טינ סָאװ ,טרעהעג ערעדנא
 ןלַײמ ףא ןוא טנעװ ךרוד טרעה רעוא ןַײז זא ,טכודעג ךיז טָאה

 ןיא זיא רע ןעו ,לָאמניײא םיא טָאה עמ זא ,ןעוועג טכער זיא ,יוזא
 ןיא ןפערט טנָאקעג ,ןעמוקעגנָא םיא זיא סאגושעמ סָאד ןוא ןַײרא ץנָארט
 ,עסַײמ א טלייצרעד ןוא טייטש רע יװ ,עקיביײלג םעליוא ןסיורג ןטימ א
 ןגעוו .ףיוה א סקידאצ ןטסּוװאב א םענייא ןיא ןפָארטעג ךיז טָאה סָאװ
 טאהעג טנַײפ ןוז סנבער םעד טָאה עכלעוו ,רונש א סנבער םעד ,רענייא
 ןגעק יז טָאה עמ סָאװ ,ראפרעד ןוא .ןעניווװ טלָאװעג טינ םיא טימ ןוא
 טָאה ,טרעטצניפראפ ןרָאי עגנוי עריא ןוא טכאמעג ענעסאכ ןליוו ריא
 םיא ןופ ןוא טלָאװעג ןרעטצניפראפ ,ןבעל סנוז סנבער םעד ,םיא ךיוא יז
 ןבעגעג טעג םעד ריא טָאה עמ יוזאיו ןוא .ןעמענ טלָאװעג טינ טעג ןייק
 ...טלאוועג טימ ,עכרָאק-לאעב

 -ארטס ןוא ןזייב טימ ,טלָאװעג טינ טָאה יז ןוא -- ,ןטוג טימ רעַירפ
 -קילג יז ןוא טלעג טגיילעגרָאפ ריא .ןפלָאהעג טינ טָאה'ס ןוא -- סעקנוש
 ןעמ טָאה לַײװרעד ןוא .ןרעה טלָאװעג טינ טָאה יז ןוא --- ןכאמ וצ ךעל
 א ,ןעמוקאבסיורא םינָאבאר טרעדנוה ןופ סעמיסכ טרעדנוה םוראנטניה
 ןוא ...טרעדָאפ ןיד רעד טיול יו ,טעג ןפא שינעביולרעד א ןוא עמָאקסאה
 ןרָאי עגנאל זיא ,רונש יד ,יז יו ,םעד ךָאנ ,גָאט א םענייא ןיא יוזאיו
 -יומ סעמכאמ ,ךיז וצ םענייק ןוא ןסעזעג טראּפשראפ רעמיצ ןיא ךיז אב
 םענעי ןיא זיא יז ןעוו ,טגָאיעגכָאנ יז טָאה עמ יװ ...טזָאלעגוצ טינ ,ער
 םענופ טַײל עסיוועג ןעגנודעג טָאה עמ יװ ,סיורא ןסיורד ןיא דָארג גָאט
 -עגנַײרא םיא ריא ןוא טגיילעצ יז ,טקאּפעג יז טָאה עמ יװ ןוא -- ןבער
 ןשיניצ-ךעלבָארג א טימ עסַײמ יד ילורס טָאה -- ,טעג םעד ...טגייל
 .טקידנעראפ קורדסיוא

 עסַײמ רעדנא ןא םעליוא ןקיבלעז א ראפ רע טָאה לָאמשרעדנא ןא
 :טלייצרעד

 א ןוז רעגנוי א סנבער א טָאה ?ףיוה , ןסיוועג א ןיא ךיוא יוזאַיװ
 ,עָאיָאקָאּפ א ,לדיימטסניד א סנבער םעד רעטאהעג-ענעסאכ טשינ ךָאנ
 ןשלטעטש א טימ סנטַײצאב ריא טָאה עמ יװ ןוא ..טכאמעג טכערוצ
 רעדנא ןא ןיא רָאּפ סָאד ןוא ,טלעטשעג עפוכ עכַאלעמלאב ןטאוועמאט
 ןעמ טָאה ךָאנרעד יוזאַיו ןוא ,ןצעזאב וצ ךיז ףא טקישעגקעווא לטעטש
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 -אב ןוא סטלָאצאב -- ,טקישעג עווציק ייז בוטש סנבער ןופ גנאלנרָאי
 ...ןקעדראפ וצ דנאש סנבער םעד ףא גנוניול

 טביילגעג טָאטש ןיא ןעמ טָאה -- ,ןכאז עניוזא ראפ טָאה ילורס ,סעמע
 ,סלאפנלא ,ןעמוקאב קאסּפ ןַײז טינ ריש לָאמנייא ןיוש -- ,טלייצרעד ןוא
 .שינערָאװ עטסנרע ןא

 ןיא ןסעזעג גָאט-רעמוז א ןיא ,טלייצרעד ןעמ טָאה ,לָאמניײא זיא רע
 .ךַײט ןופ טַײװ טינ סָאװ ,ןטנאקאב-טינ יצ ןטנאקאב א אב ,בוטש א סעּפע
 ןוא ביױטש א טימ םערוטש א ,טקורעגנָא עראמכ א לָאמאטימ ךיז טָאה
 יזא ,ןסעזעג שיט םאב טרָאד יוזא ןזיא ילורס יװ ןוא ...שינרעטצניפ
 .ןָאטעג לאנק רעקידעריומ א לָאמאטימ רעמיצ ןופ לקנוט-בלאה ןיא טָאה
 טָאה דרע יד רעדָא םיא ףא טלאפ ךאד רעד זא ,טניימעג טָאה ילורס
 ריט רענעפָא רעד ךרוד זיא עגער רעקיבלעז רעד ןיא .ןטלָאּפשעג ךיז
 א יװ ,ּפָאק ןַײז רעביא קירעכיוו טָאה עס .רעַײּפ סַײװ קיטש א ןַײרא
 ןא יו ןוא טיירדעג ,טיירדעג ךיז ,ןָאטעג טכעלפ א ,לגייב רעקידרעַײפ
 רעבינגעקטנא סָאװ ,רעטצנעפ םענעּפָא ןכרוד ךָאנרעד ,טכוזעג גנאגסיוא
 .ןדנּוװושראפ ןוא סיורא ןסיורד ןיא ,ריט רעד

 ןופ טַײקטכירעגמוא ןופ רָאנ ,רענעקָארשרעד ןייק טינ זיא ילורס יו
 א טליפרעד ךָאד רע טָאה -- רעַײפ םענופ ןוא לאנק םענופ -- עדייב
 לטיה סָאד טָאה רע זא ןוא .ּפָאק ןיא טַײקטלױהעגסױא ןוא טַײקטסוּפ
 יוא ,ןָאטעג ריפ א ןבראש ןרעביא טנאה רעד טימ ןוא ןעמונעגּפָארא
 ןעלצרָאװ יד ןופ ןוא ענערָאװעג ווָארג לָאמאטימ ,רָאה ענַײז ךיז ןבָאה
 .טישעגסיוא רעדיילק יד ףא ןוא דרע רעד ףא ,סיורא

 קוק א ךַײט םוצ ,ןעגנאגעגוצ רעטצנעפ םוצ ,ןענאטשעגפוא זיא רע
 עברעװ ענעגיױבעגנַײא עקירָאיטרעדנוה עטלא יד ;ןעזרעד ןוא ןָאטעג
 זיא ,טעקאילוהראפ ןוא טנקירטראפ גנאל ןופ ןיוש סָאװ ,ךַײט גערב םאב
 טייטש ערעדנא יד ןוא ,ךַײט ןיא טגיל ןוא ןכָארבעגּפָא עריא בלאה ןייא
 .םערוטש ןיא טכיל א יװ ,טנערב ןוא ךיז טלאה ןוא

 .ןעוועג ץילב א ןוא רענוד א זיא'ס
 םיא ןבָאה עקיביײלג ןוא ,ןטלאהעגריפ ןילורס ךָאנרעד סע טָאה עמ זא

 :טגָאזעג
 ןוא ןדייר ןראפ ,ראפרעד ןוא ראפרעד זיא'ס ,ילורס בער ,טעז --

 -רעד ,רָאה יד :ןבעגעג עָארסאה א ךַײא ןעמ טָאה סָאד ןוא ,ןעקסּוװאילב
 :טרעפטנעעג זייב ןוא טכאלעג רע טָאה -- ..ּפָאק םעד ךָאנ

 טציא םיא זיא'ס ,טרעקראפ ...רָאה יד ,ייז רע ףראד סָאװ ..?רָאה --
 ּפָאק ןַײז ראפ ןוא .רעַײרּפ סעװָאשכאמ יד ראפ ןוא רעטכַײל ןוא רעזיול
 םיא לָאז ןוא ,ראנ א זיא ,טגרָאזס רעװ לַײװ ,ןגרָאז טינ ךיז ןעמ לָאז
 .ןעמוקאב ליוװ טַײקשיראנ ןַײז

 רעד רעביא רעפיט ךָאנ לסיב א לטיה סָאד םיא זיא ןָא טלמעד ןופ
 טגַײװש ןָא טלמעד ןופ .טקורעגּפָארא קעשאד ןטימ םענָאּפ טַײז רעקניל
 טנַײפ רעִירפ טָאה רע סָאװ ,טנַײפ טָאה ,רעִירפ יו ,רעגנערטש ךָאנ רע
 -יוװג יד ,ייז ןוא ,רעײגנַײא ןא רעזַײה עשיריווג יד ןיא ץלא זיא ,טאהעג
 .ןרעג טינ רעייז ,טגָאזעג יװ ,םיא ןענַײז ,םיר
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 טכער ענעגייא ענדָאמ ךיז רע טָאה יוזא ,ןרָאי ןופ ךיז רע טריפ יוזא
 ךיוא ,ןעמעלא ןופ ןענַײז סָאװ ,טכער ,ליו רע סָאװ ,ןָאט וצ ןפאשעג
 ןליו יצ ,ָאי ייז ןליוו יצ ,עכַײר יד ןופ ,טָאטש ןופ ענעעזעגנָא יד ןופ
 עלא רע טָאה ךָאד ,סָאד טסייה ,עניוס א שטָאכ .טנעקרענא -- טינ יז
 ,שיט ןטסכַײר םוצ טכער יד טָאה רע :רערעמ .טפאשרעײגנַײא ןופ טכער
 רע ּוװ ,טכער יד טָאה ,ןעמוק וצ ,קידנטעב טשינ ןוא קידנגערפ טשינ
 ןייא רָאנ טשינ ןוא ,ןקיטכענוצרעביא ליוו רע ןעוו ןוא ןעמעוו אב ,ליוו
 שעדיוכ א ,רעמ ןוא ךָאװ א ,םיא ךיז טסולגראפ'ס זא ,לָאמא רָאנ ,טכאנ
 טינ םיא ןוא ןגָאז וצ טינ טרָאװ ןייק םיא זיא'ס ןוא ,םישָאדאכ ךיוא ןוא
 .ןרעדיוורעד וצ

 -טנַײפ ןוא עניס ןַײז זיא'ס ןעמעוו וצ :דימָאט ןופ יוזא ,גנאל ןופ יוזא
 --רעבָא טפאשביל ןוא טַײקנדנובעגוצ ןַײז ,סיורא רע טזַײװ -- טפאש
 ןייא ,װעטמָאי א ןיא רעקירעד :ןלאפ ענעטלעז ןיא רָאנ רעדָא ,לָאמנייק
 עדוס רעשיריווג א ףא ךיז רע טצנאטעצ ,רָאי ןיא לָאמ ייווצ רעדָא לָאמ
 רעדָא ,סיורא שיט ןרעטניה ןופ םיא טריפ רע ..לָאמא ןצּפאק א טימ
 -רעד א ,ןצּפאק א-- רעדנוזאב דָאר רעקידנצנאט א ןופ ּפָא םיא טּפעלש
 זא ,יוזא ךיז טצנאטעצ -- ןקידנציז טַײז א אב קידנעטש ןוא םענעגָאלש
 ןוא םיא ןופ ןענָאק ,ןַײז טינ עדוס רעד ףא טלמעד ןלָאזס ןשטנעמ לפיוו
 םענעי טעשטומ רע .ןסַײרּפָא טינ ןגיוא יד ץנאט ןיא ףעטוש ןַײז ןופ
 גנאל יוזא םיא טזָאל ןוא לסקא ןַײז ףא טנאה א ףורא םיא טגייל ,סיוא
 .ןַײרא סייווש ןטעביז ןיא ןעמוק רע ךיוא ןוא רענעי זיב ,ּפָא טינ

 זא ,לָאק א ףֹא םיא וצ ךיז טעוװערעק ןוא םיא רע טַײרפאב טלמעד
 ;ןרעה ןלָאז עלא

 ,ריד ..סעיװענ ריד גָאז ךיא -- ,םיא רע טגָאז -- ,קנעדעג זיא --
 ...ןָא ייז טסקוק וד יװ ,ייז עלא זא ,םינָאצּפאק עלא ךיוא ןוא ,ןצּפאק

 בוטש ןופ םיריוג יד ףא רָאנ טזַײװ ,ןגיושנא רע טרעװ ָאד ןוא
 ןוא ,ןקידנעָארד א רעגניפ א טימ עשיריווג יד ערעיײז טסעג יד ףא ןוא
 סעקינשזרָאטאק, :רָאנ לָאמא רעסיוא ,טינרָאג םיא ןופ ןעמ טרעה רעמ
 ..?ןטייק ףא

 רעמערָא ןא ףא סיורא רע טזַײװ רעבָא טַײקכעלטנַײרפ סרעדנוזאב
 ,לָאמא ענעסאכ

 ןַײרא לָאמא ךיז רע טלעטש ,ןדאלעגנַײא טשינ ,רענעטעבעג ןייק סינ
 ,עלודעג רעמערָא רעטכער רעד עמאס ןיא בוטש-ענעסאכ רעגנע ןא ןיא
 ,טינ םיא ןעק רענייק .עטָאּפאק רענערילָאק-דרע ןַײז טימ סיוא טסקאוו
 ,רע ףראד סָאװ ,םיא טגערפ עמ זא ןוא ,טינ םיא ןופ טסייוו רענייק
 .ןכאמ ךעליירפ עלאקיןסָאכ :רע טרעפטנע ,רע ליוװ סָאװ

 ,ןעמ טגָאז -- ...עבארעדא --
 א ,עדוד א ענעשעק-ןזיוה א רענַײז ןופ סיורא רע טמוקאב טלמעד

 ךעטסאּפ ןטעשָאּפ א אב ץעגרע עדאווא .ךעלכעל טימ ענרעצליה-טעשָאּפ
 ,ןליּפש טמענ ןוא -- טלדנאהעגנַײא

 טלאה ןוא טייטש רע יװ ,ןעז וצ ןעװעג ענדָאמ ןוא ןייש זיא'ס
 ,ךאפ ןופ רעליּפש ןייק טינ לאלכיב ןוא רעמזעלק ןייק טינ רעכיז .ךיז
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 ייוצ רעדָא עלעכעל א טַײצ רעד וצ ףא עקנילפ םיא אב רעגניפ רעבָא
 רעמ רעדָא סנייא סרעדנא ןא טַײצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,ןלעטשראפ וצ
 ןוא ןקירעדינ א ןופ רָאנ דימָאט ןוא רענייר א זיא ןָאט ןַײז .ןענעפע וצ
 .רעטסיגער ןלעטימ

 םוש ןייק יװ ןליּפש ןיא טָאה רעּפרעק רעד :ענדָאמ רע טגעלפ ןייטש
 ןייק טימ -- םענָאּפ סָאד טשינ ,רעּפרעק רעד טשינ ,ןעמונעג טינ לײטנָא
 -ראפ יװ ןעוועג זיא רע ןצנאגניא ןוא ,טשינ ריר ןטסדנימ ןייק ןוא ענימ
 שטנּוװ ןַײז סייב ,ןעמוקנָא ןַײז אב ןבָאה סָאװ ,יד זא ,יוזא ,טרעווילג
 טלָאװעג ,ןליּפש ןבײהנָא ןַײז סייב ןוא ןקילייטאב ךיז עכמיס רעד ןיא
 א ןופ ןוא ןכדאב ןקיליב א ןופ טלכיימש עמ לאלכיב יװ ,ןעלכיימש
 ,קידנליּפש ,ןיוש טָאה רע זא ,םעדכָאנ ןבָאה ,קעלעשראמ ןשירעײגרעזַײה
 א ןוא טרעדנווװראפ ךיז ,םיא ףא קידנקוק ,ןטלאהעג ליומ םאב עדוד יד
 רע .טַײקטרעװילגראפ ןַײז ראפ ןוא םיא ראפ ןקָארשעג ןיוש ךיז לסיב
 -ןשטנעמ ןייק טשינ ךַײלג ,טקוקעגמוא טינ םענייק ףא ךיז טָאה רעבָא
 .לעלָאכ רעטסוּפ ,רעליוה א רָאנ ,םיא ראפ זיא לדער

 סעטסענעטוכעמ רעבַײװ זא יוזא ,קירעיױרט רע טָאה טליּפשעג ןוא
 ,ןבָאה ,ךייוו יז ןענַײז רעצרעה ערעייז סָאװ ,רעבַײװ לאלכיב רעדָא
 ןעמונעג ןגינ ןקירעיורט םעד ןופ ,קידנסעגראפ ןדִיי ןדמערפ םעד דלאכ
 .ןענייוו

 -עטסאּפ ןשירעטלערוא ןטסָארּפ ןטימ ןוא ,ליטש טליּפשעג טָאה רע
 בוטש-עכמיס רענעי ןיא טכארבעגנַײרא רע סטָאה טנעמורטסניא ןשיכ
 ןופרעד טסדנימ ןייק טנעװ עריא ןשיװצ לָאמנייק טָאה יז סָאװ ,סניוזא
 -יול רענירג ןופ ,דלאוו ןופ ,דלעפ ןופ -- :טרעהעג טינ ןוא טאהעג טינ
 ןוא םינָאטוכעמ םעליוא ןוא .סעווכאר רעטנקלָאװראפ ךיוא ןוא רערעט
 -עגרעבירא טלעװ רעדנא ןא ןיא יוװ ,טליפרעד ךַײלג ךיז ןבָאה טסעג
 -מיס רענעמוקעגרָאפ סָאװרָאנ ,רעקידרעירפ רעייז ןיא ןבָאה ןוא ,ןגָארט
 ן .ןסעגראפ בוטש ןיא עכ

 -עב ןיא ןוא טנָאקעג טָאה רע שטָאכ ,ילורס טָאה רעבָא עטצעל סָאד
 טינ לָאמנײק -- ןכאמ וצ ןסעגראפ ץלא ןיא םעליוא םעד -- ןעוועג ךעיוק
 .טכיורבעגסימ טינ שינעטנעק ןוא ךעיוק ןַײז טימ גנאל ןוא ןָאטעג

 םעליוא רעד זא ,ןעזעג טָאה רע רָאנ יו :יוזא דימָאט זיא ןעוועג ןוא
 לָאמ סעדעי רע טָאה יוזא ,םיא אב סושער ןיא ןוא טנעה יד ןיא ןיוש זיא
 ,םעליוא ןראפ טקרעמאב טשינ ,ןוא ןסירעגרעביא ןליּפש סָאד ןטימניא
 ןוא ןליּפש ןופ גנאגרעביא םעד ילורס טָאה ,ןעוועג טּפאכראפ זיא סָאװ
 -עג ךָאנ טָאה םעליוא רעד :טלדנאווראפ סוקָאפ ןימ א ןיא יו ןרעהפוא
 ןעוו ,ןרעה וצ ליּפש ריא ןוא ןעז וצ ליומ םאב עדוד רעד טימ םיא טביילג
 םיא אב ןיוש זיא עדוד יד ןוא טקידנעראפ ןיוש רע טָאה ןסעמערעדניא
 .ןגעלעג ענעשעק ןיא

 םענופ ןוא ןרָאװעג קיטנעהּפָא רעמ ךָאנ םעליוא רעד זיא טלמעד
 רעד רעדייא ןוא ,טפעלּפעג טנעמורטסניא םענעדנּוװשראפ ןטימ סוקָאפ
 -סיוא ןא טימ ילורס ןיוש זיא יוזא ,ןקוקוצמורא ןזיוואב ךיז טָאה םעליוא
 טלָאװ רע יװ ךַײלג ,ןענאטשעג עלאק רעד ןבעל טנאה רעטקערטשעג
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 ןסעמערעדניא .טרעדָאפעג ןלַײװראפ ןקיסָאװרָאנ ןראפ סטלָאצעג ריא אב
 -- ?עלאק ,ץנאט א טימ לָאצ, -- רָאנ ,סטלָאצעג ןייק ,טלעג ןייק רעבָא
 טשינ ,ןריולראפ עלַײװ א ךיז טָאה עלאק יד זא ןוא ..ןגָאז רע טגעלפ
 יייווצ א טימ ילורס טגעלפ ,ןגָאזּפָא יצ ,ןלָאצ יצ -- ןָאט וצ סָאװ טסּוװעג
 ךיז יו ,ןדנעו ךיז םעליוא ןקימורא םוצ טקערטשעגסױוא טנאה רעט
 ןַײז ןיא טשינ יצ טכערעג רע זיא יצ :םיא וצ קידנענַײט ןוא קידנגערפנָא
 ?גנורעדָאפ

 .ןטלאהעגרעטנוא ןילורס םעליוא רעד טָאה -- ,עדאווא ,עדאווא --
 ,ריא טימ ךיוא ןוא .ןעגנאגעג ץנאט א ןילורס טימ זיא עלאק יד ןוא

 םענעי טימ סָאװ ,עקיבלעז סָאד ןָאטעג ילורס טָאה ,עלאק רעד טימ
 ,טצנאטעג גנאל יוזא :לָאמא וװעטמָאי א ןיא עדוס רעשיריווג א ףא ןצּפאק
 ראפרעד ..ןגָאלשעגסירא סעכיוק יד ןופ ךיז טָאה ,עלאק יד ,ענעי זיב
 ריא ףא עטָאּפאק רענערילָאק-דרע רעד טימ ןדִיי םעד טַא יז טָאה רעבָא
 עגנאל ףא םיא טימ ץנאט ריא ןוא .טקנעדעגראפ ךָאנרעד ןבעל ץנאג
 -ענעסאכ עטסעב ןוא עקיצנייא עריא טימ רָאי עטסרעווש ןוא עטסנרע
 .ןדנובעג סעניורכיז-טנגוי ןוא

 -רעד םיא ,שיט םוצ ןָאנבױא ןצעז ,ןעמענפוא ךָאנרעד םיא טגעלפ עמ
 -רעד ןוא .טיירגעגנָא ענעסאכ רעד ראפ ןעוועג זיא'ס רָאנ סָאװ ,ןעגנאל
 ןופ ףָאס ןפא לָאמנייק ךיז קידנטראווסיוא טשינ ,ןייגקעוװא ןראפ ראפ
 -ענעטוכעמ א רעדָא ןטוכעמ א לָאמ סעדעי ילורס טגעלפ ,ענעסאכ רעד
 א לָאמא ןַײרא טנאה רעד ןיא ריא ןוא ןפורּפָא ןַײרא טַײז א ןיא עטס
 א לָאמא רָאג רעדָא ,ןקורנַײרא קנאשעגעשָארד ףא קיטשילברעק ןרעבליז
 .םענרעבליז א ץעפייכ רעדנא ןא יצ לרעכעב

 -עג יד םיצייפכ יד רעדָא טלעג סָאד טָא ,ןעוועג סנגייא ןַײז זיא'ס יצ
 עמ יװ ,זיא קעװצ םעד בילוצ ביוא רָאנ .טינ רימ ןסייוו -- ,עטקנעש
 א םענייא ןופ טרָא ןא קנארשירעבליז ןשיריוװג א ןיא ,טלייצרעד טָאה
 טינ ןוא ,סיוא טינ ךיוא טכאמ ,ןבילבעג קידיײיל לָאמא ץעפייכ םעניילק
 ןלעוװ ,ןיילא ילורס טינ סרעדנוזאב ןוא ,רענייק טינ ,ריווג רעד טינ ,רימ
 .ןענייוו ןצעז טינ ןופרעד סיוועג ךיז

 ירעדיו א ,רעטיירדעצ א :ילורס רעד טָא ,דַיי רעקידריווקרעמ א.
 טינ םיא זיא ראפרעד .עקלכעטש א יװ ,ןציּפש ליפ טימ ,רעקיכערּפש
 ...ןעוועג ןעמענאב וצ טינ ,ןעמענוצנָא

 עליפא לָאמא ,םיא ןגעוו קידנדייר ,ןבָאה סָאװ ,עקינייא ןעוועג ןענַײז'ס
 רעצנאג ןַײז אב ,רע טמאטש ,טכאד ייז יװ זא ,טגָאזעגסױרא קנאדעג א
 לָאמא ךיז טָאה רעדָא ןָא ךיז רעק ,ייז ןופ ןיילא רָאג ,םיריווג וצ עניס
 .טנעָאנ רָאג ייז טימ טרעקעגנָא

 -מעטסָאּפ ענַײז עקינייא ןופ ןעגנירדסיורא טלָאװעג ןעמ טָאה סָאד
 -שירעטלאהסיורג ןַײז ןופ רעקירעד ןוא ,ןטפאשניווועג ןוא סעדימ ,סעק
 טנַאקעג לָאמא ךיז טָאה רע .טַײקדלימ רעטאווערָאנָאה ןַײז ןופ ,טַײק
 ןבעגּפָא יז ןוא לוויטש יד קראמ ןטימניא ןָאטסיױוא יו ,ךאז אזא ןעניגראפ
 לַײװ ,ךיורבעג ןקידלאב סמענעי ףא עקאט יצ--ןשטנעמ ןדמערפ א
 ןזיילוצסיוא יידעק ,ןפיוקראפ וצ ייז יצ ,לוויטש ןָא ןעוועג זיא רענעי
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 רעדָא ,עוויינג א יװ ,ןפָארטעג םיא טָאה סָאװ ,ערָאצ א ןופ ןשטנעמ םעד
 .טיונ רעדנא ןא ןופ

 -ערָא ןעוועטאר גנאל יוזא לָאז רע ,ןעוועג טכער זיא לָאמשרעדנא ןא
 דרָאב יד ןוא ןעמערב יד זיב ,בוטש רעקידנענערב א ןופ סעכעבעב עמ
 .ןעילאמס ןעמונעג םיא ךיז ןבָאה

 ןרעּפמא ןעמונעג םעצולּפ ךיז טָאה רע זא -- טכער לָאמ טירד א
 סָאװ ,עלַײש א רענייא ןגעוו טָאטש ןיא ווָאר ןטסּוװאב ןוא ןטסערג ןטימ
 ץכעקעג א ןגעוו טלדנאהעג ךיז טָאה'ס .טכארבעג טָאה יורפ עמערָא ןא
 ףָאסלָאקּפָאס םיא טָאה ווָאר רעד זא ןוא ...ןקנארק א סרעמערָא רעד ראפ
 אב ילורס טָאה ,טכאמעג ףיירט טרָאפ ץכעקעג סָאד ןוא ןעוועג רעוויוג
 יז ּוװ ,טגערפעג ,ןייגקעװא םאב ןטלאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,יורפ רעד
 -נא ןא ריא ןוא ןזיוואב ריא וצ ךיז רע טָאה עקאט דלאב ןוא ,טניוװ
 זא ,רע טָאה טגָאזעג .טכארבעג סרעכַײר ןוא סרעסעב א ,ץכעקעג רעד
 ,םענערָאװעג-ףיירט םעד טָאטשנָא טקישעגוצ ווָאר רעד ריא טָאה סָאד
 רעד ןופ טנעה ענעגייא ענַײז טימ ןיילא סָאד רע טָאה ןסעמערעדניא ןעוו
 ילברעד ;ןסירעגסיורא ךיק רעד ףא עדנארגיב ןוא טלאוועג טימ ןצעבער
 ..ד זיא -- ,ןגירשעג רע טָאה ,ןיד רעד זא .טלדיזעג סעִימ ךיז רע טָאה
 ,םיא ראפ ווָאר רעד לָאז ,עשָאקשינ זיא ,טגָאזעג רע טָאה ,טשינ ביוא ןוא
 טשינ קיטימ א םענייא שטָאכ לָאמא ןוא ןדַײלוצ לָאמא ךיוא ,ןיד ןראפ
 .ןסערעד

 :עטייווצ סָאד עקאט גָאט ןבלעז םעד ןיא ןוא ,סאגושעמ ןייא -- סָאד
 -ימ ןבלעז ןראפ ןצעבער רעד ןוא ןגָארקעג טלעג ץעגרע דלאב טָאה רע
 .טרעקעגמוא קנאד ןכעלביל א טימ ,ןטסָאק טפראדעג טָאה רע לפיוו ,קיט

 ,קידנעייגקעװא ,רע טָאה -- ,ןצעבער ןייק ...ןַײז טינ יז לָאז ןוא --
 .טדנעוועג ריא וצ ךיז קעזיוכ טימ

 ןבָאה ,טרעהרעד עסַײמ רעטצעל רעד טָא ןופ טָאה עמ זא ,טָאטש ןיא
 -ראפ טימ ןוא עָאנאה טימ ןבָאה ערעדנא ,טרעדנּוװאב עּפצוכ ןַײז עקינייא
 רעוו ,עז :טשעדיכעג ךיז ןבָאה םאנסיוא ןָא עלא רעבָא .טכאלעג ןגינעג
 רעפייס ןייק לָאמניײק םיא טָאה רענייק סָאװ ,ילורס ,רע :טכירעג ךיז טָאה
 ,טינ עליפא טסייו רע ךַײלג ,ןעזעג טינ ןטלאה טנעה יד ןיא עליפא
 -אב אזא טימ טלעטשעגנַײא םעצולּפ ךיז טָאה ,םיא טלאה עמ יוזאַיוו
 ןרעּפמא רָאג ןענרעל ןיא ןוא ןטסעמראפ ךיז ןטסערג אזא טימ ,ןטסּוװ

 עַײנ ץלא לָאמעלא רע טָאה ןזירּפאק ןוא גנעג ענדָאמ ,קיטש עניוזא טָא
 רעבָא רע .טשעדיכעג קראטש סע טָאה םעליוא םעד סָאװ ,ןזיוועגסיורא
 -רעד טָאה רע ןעוו ,דימָאט ןוא ,טזָאלעג טינ ךיז ןשעדיכ וצ גנאל טָאה
 יװ ּפָאק םעד רע טגעלפ ,רעסערג טרעוװ םיא וצ טַײקירעגַײנ יד זא ,ןעז
 וצ םענייק ,ןזָאלנָא טַײקזיײב עקראטש א ךיז ףא ,ןעַיצנַײרא לסקא יד ןיא
 ,ןבַײראפ ןעזעג עקידשעדיכ ןוא עשילרעטסיוא סָאד ,טזָאלעגוצ טינ ךיז
 -- ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ ףא ןוא ,ןבַײלב טינ רעכייז ןייק ןופרעד לָאז'ס
 ...ןופרעד רוּפש ןייק ןוא ןסעגראפ

 ןליוו ןַײז ןגעק ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,ןציּפש עקיצנייא רָאנ טשינ ןוא
 -עג טשינ רע טָאה ,טקעטשעגסיורא ןשינעטלעהאב ענַײז ןופ יװ לָאמא
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 -- ןטָארטראפ סופ ןטימ יװ ןוא ןביראפ ייז ,טזָאלרעד טשינ ,טלָאװ
 רע :ןבַײראפ וצ ןצנאגניא ךיז ,ןיילא ךיז ןעזעג טפָא טָאה ילורס :רערעמ
 -ניא רָאג םישָאדאכ עשּפיה ףא ,טַײצ רעשּפיה א ףא רָאי עלא טגעלפ
 .ןדניוושראפ ןגיוא סנעמעלא ןופ ןוא טָאטש ןופ ןצנאג

 סעמינ םיא טגעלפ טָאטש יד לַײװ ,ראפרעד יצ ,סָאװראפ טינ טסייוו'מ
 טָאטש ןופ רעזַײה ערעדנא רעביא גָאט עלא ןייגמוא ןגייא ןַײז יצ ,ןרעוו
 סעמעעב עקאט רעשפע טָאה רע סָאװ ,ראפרעד יצ ,ייז ףא סאק ןַײז ןוא
 ,טכאדעג םיא טָאה'ס ןעוו ,לָאמ סעדעי רָאנ ,טאהעג ןלעטשראפ וצ סעּפע
 ךיז רע טָאה ,ןעװעגּפָא ןגיוא סנשטנעמ ףא גנאל וצ ןיוש ןזיא רע זא
 .ןבַײלב וצ טשינ ןוא ןקורסיורא ןעזעג

 ,ןפערט םיא טימ סע טגעלפ רָאי עלא רָאנ ,ןַײז טינ לָאז עביס יד סָאװ
 ,ןעגנאגעצ ןיוש ןענַײז ןעיינש עטצעל יד ןעוו ,רעטניוװ ךָאנ לייטנטסרעמ
 -עּפש ךָאנ טפָא רעבָא ..טנקירטעגסיוא ןיוש ךיז ןבָאה סעטָאלב עטצעל
 -ןענאטשאק ןוא זעב ןעוו ,טנפעעצ טפול יד ןעוװ ,גנילירפ בייהנָא ,רעט
 סעקערטש עלא ןעװ ,ןקיּפעצ ןוא ןזָאלעצ ןָא ןיוש ךיז ןבייה רעמייב
 ןוא סעקטאגָאר-רעטניוו ענעזָאלבראפ-טזָאלרָאװראפ ,קיטכיזכרוד-לעה ןרעוו
 ךייה רעשילמיה ןופ ןיוש טמענראפ רעיוא סָאד ןוא ,ןסירעגפוא -- ןטקארט
 -שוב ,זדנעג עדליוו סענכאמ ןופ שיורעג ןעמייהעג ןוא ןליטש םעד ּפָארא
 -ייה ,רעדנעל עדמערפ ןופ םוא ךיז ןרעק סָאװ ,ערעדנא ןוא סרעייר ,ןעל
 .ןטסענ וצ דנאל ןוא טנאק ןגיה ןיא ןוא שימ

 -ראפ ,ןַײז טציּפשעגנָא יו ילורס טגעלפ ,ןעזעג ןעמ טָאה ,טלמעד טָא
 יו ,רעהעג ןַײז ךיוא ,רעטשימעצ א םוא טעשזדנָאלב קילב ןַײז ,טכארט
 עטראוורעד-גנאל א סעּפע טריּפש רע ךַײלג ,טגנערטשעגנָא ,ךאוו טלּפָאט
 .ץעגרע ןופ עַידעי

 דײשּפָא ןייק םענייק ןופ ,ןגרָאמירפ םענייש א ןיא ,רע טגעלפ טלמעד
 ןסולשאב ענעטלאהאב עקידנעטשאב ענַײז ןגעוו םענייק ןוא ןעמענ טינ
 קעווצ םעד וצ ןוא עטיהעגּפָא קידנעטשאב א ענַײז ,ןגָאז טינ טרָאװ ןייק
 ,ןעמוקאבסיורא בראקס-ןכאז ןעמערָא ןַײז ןופ עברָאט ענעטלאהאבראפ א
 ,סָאד ןוא ,ןַײרא טנָאקעג ריא ןיא טָאה סע רָאנ סָאװ ,ריא ןיא ןגיײלנַײרא
 רע .קיטיינ ךיורבעג-געוו ןַײז וצ טָאה ,ילורס ,רע יװ ,רענייא אזא סָאװ
 יד טָאה רע ּוװ ,ףיוה ןופ סיורא ,ןפראווראפ ןקור ןפא עברָאט יד טגעלפ
 לָאמא .טנוזעג-ַײז א ןָא ןוא ירפ ץנאג ,טקיטכענעגרעביא טכאנ עטצעל
 -ערעקסיוא םיא וצ קירוצ ךיז ,ףיוה ןופ קידנעייגסיורא ,רע טגעלפ רָאנ
 ןעווערעקסיוא ךיז לָאמאכָאנ ,ןלעטש גַײפ א םיא ןענעגעזעג םוצ ןוא ןעוו
 קעשאד םענעריקאל ןטימ לטיה סָאד םיא זיא ַײברעד .גַײּפ א ךָאנ -- ןוא
 יד ,ךעלנייוועג יו ,םענָאּפ טַײז רעקניל רעד ףא ןעוועג טקורעגנָא רעמ
 רע טָאה ,ןקור ןפא עברָאט רעד טימ יוזא ןוא ,טעיליּפשעצ עטָאּפאק
 -נסירג טינ ךיז םענייק טימ ,ָאי ןעוו ןוא ,קידנענעגעגאב טינ םענייק -- ,טלמעד
 .סיורא טָאטש רעד רעסיוא ךיז זיא ןוא ןטינשעגכרוד טָאטש יד -- ,קיד

 -אב ןטימניא דימָאט :טנאּפש ילורס יװ ,ןעז וצ ןעוועג דליב א זיא'ס
 -אב ןייגסיורא טָאטש ןופ לָאמ סעדעי ףא טָאה רע ןכלעוו ,ךאילש ןטסּוװ
 -סַײװ ןוא טאלג ,ךַײלג ןעוועג זיא רענעי לַײװ ,ראפרעד טבילאב .טביל
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 רעד ןופ רעקירעדינ סָאװטע טגיל רע לַײװ ,ראפרעד ךיוא ןוא .טײסָאש
 ךיז ןעמ ןָאק ,עקערטש עסיוועג א ּפָא םיא ףא טייג עמ ןעוו ןוא ,טָאטש
 עמ ןוא ןעזרעד עטרעטַײװרעד א טָאטש עצנאג יד ןוא ןעווערעקסיוא
 ...ןלעטש גַײפ א ןענעגעזעג ףא ,טָאטש רעצנאג רעד ,ריא ךיוא ןָאק

 -נייק טָאה רע .ןטלאהעג טימ רעד ןיא געוו ןיא קידנעטש ךיז טָאה רע
 ,טעװערעקעגּפָא טשינ רופ רעשירעוּפ רעטעשַאּפ ןייק ראפ טשינ לָאמ
 שירכָאס א -- ןַײז טינ לָאזס רע :רעטעשָאּפ ןייק טינ ראפ טשינ ךיוא
 רע ןוא .טנאּפשעג ץיּפשאנ עליפא ,שטָאק עשיצירּפ א ,עלעגעוו-ןוא-דרעפ
 א ןופ ,ןטערטּפָא ןלעװ טשינ ראפ ,ךאז אזא ראפ לָאמ ןייא טשינ טָאה
 םעד ןופ עקאט םעקסעה ןטימ ,ןגירקעג שטַײב רעד טימ רעשטוק ןשיצירּפ
 ןוא טקעטשעגסיורא עטעראק רעד ןופ ּפָאק םעד טָאה סָאװ ,ןיילא ץערָאּפ
 .ןרעזאכרעביא ךָאנ ןוא ךָאנ ןליופאב רעשטוק םעד

 ,םענָאּפ ןיא ןעוועג םיא זיא טניוו רעד ןעוו ,געוו ןיא ןעזעגסיוא טָאה רע
 ףא עטָאּפאק רעד ןופ סעלָאּפ יד טימ ןוא ןגיולפעצ סעייּפ יד ,ןטכָאלפעצ
 ןוא ..ןסירעגּפָא ךיז טייק רעד ןופ לװַײט א יװ ,ןזָאלבעגרעבירא ןטניה
 טינ יצ טניװ א ָאי ןעו זיא ,טגָאיעגנָא םיא טָאה עמ זא ,ןטניה ןופ ןעוו
 רעכַײלג ,רעביוט רעד טימ ,קידנטערטּפָא טשינ רעדיוו ,רע טָאה ,טניווװ ןייק
 טקרעמאב סָאװ ,גנאג ןקיצָארטס-טרעוװילגראפ ןטימ ,ןקָארשעג עציײלּפ
 עמ ןוא -- ,ךיז טוט ןטניה סָאװ ,םעד וצ וצ טינ ךיז טרעה ןוא טינ םענייק
 .ןטָארטעגּפָא רעטַײװ םיא טָאה

 וצ זיא רעבָא לייטנטסרעמ .רעצעמע ָאי םיא טנגעגאב סע ןעוו ,זיא סָאד
 רענייק ךאילש ןפא טעבראידלעפ רעד רעביא -- גנילירפ -- טַײצ רענעי
 ןליוה ןיא ,ןשינעפערט םוש ןָא רעביא גָאט רעד טייג ןילורס ןוא ,ָאטינ
 ןרעיוא יד ןופרעד טָאה רע סָאװ ,טַײקליטש-געװ רעד ןופ רָאנ ןגינעגראפ
 רעד ןופ ןטָארד-ףארגעלעט יד ןופ ןעידוה םענופ ךיוא לָאמא ןוא ,לופ
 -עגכרוד געוו םענעי ךרוד ,טנאק םענעי ןופ עיניל-ףארגעלעט רעקיצנייא
 -אב טינ ןעקנירט ןייק ,ןסע ןייק ילורס טָאה גָאט םענעי ןיא ןוא ,טגייל
 ,רעליוה ןעװעג זיא'ס לַײװ ,קירעביא ןעוועג םיא זיא ור ךיוא .טפראד
 .וועטמָאי רעקידנעַײרפאב טָאטש רעד ןופ ,רענעפאשעג םיא ראפ לעַיצעּפס

 ןעװערעקּפָא טַײז א ןיא ײסָאש ןופ רע טגעלפ גָאט ףָאס םוצ טשרע ןוא
 זיא געוו ןַײז ןענאווכרוד ,ןעמָאנ ןטימ ?ץערָאװד , עלעפרעד ןיילק א וצ
 ןוא ישענוד ןופ רעדלעוו עטקוראפ יד ןיא םיוּושַיי ענעי וצ ןגעלעג םיא
 ןבָאה סרעקנעש ,סעראדנערא עקיצנייא עטנאקאב ענַײז ּווװ ,טרָאד ,קסמוש
 יד ןיא טַײצ קיטש א ןוא ,ןרעמוזּפָא רע טגעלפ ייז אב ּוװ ןוא ,טניווװעג
 .ןעגנערבראפ םישָאדאכ עשּפיה

 ןא ןיא רעדָא ,קסמוש א ןיא טלמעד ךיז רע טגעלפ טנװָא ןיא טעּפש
 ּוװ ,ןלעטשנַײרא בוטשי-ראדנערא רעטנאקאב א רענַײז ןיא ,לפרעד רעדנא
 .טקנעדעג ןרָאיאראפ ןופ ךָאנ ןוא טנעקעג ןיוש םיא טָאה עמ

 -נערא עטבערגראפ-םורפ יד ןופ דלאב .טגײלעגּפָא עברָאט יד טָאה רע
 זיאס רעכלעוו וצ ,ןרָאװעג ןדאלעגנַײא עדוס רעקיטנװָא ןא וצ סעראד
 -עג טגנאלרעד ךלימרעיוז רעדָא ענעטעמס טימ טיורב-ןרָאק שירפ דימָאט
 .ןרָאװ
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 םיא זיא עכונעמ עשיפרָאד יד ןוא ,טליפרעד טשירפרעד ךיז טָאה רע
 -נערא יד ןופ דייר עסעמינעב יד ,טַײקליטש יד -- ןעמוקעג רענייב יד ןיא
 -סיורג ןדעי יו ,םיא ןבָאה ייז סָאװ ,ץערעכערעד רעסיורג רעד ןוא סעראד
 רעשיפרָאד רעד ןופ עכונעמ ענעטלעז ענעי ;ןגָארטעג ןגעקטנא ,ןשיטָאטש
 -נעטש טָאה'ס ּוװ ,בוטש רעקידנגיליּפָאק-ןפא רעד ןופ -- גנולגנירמורא
 -מודראפ א ןופ רעסאוו טימ ,ןפנָארב-קנעש ןטעשָאּפ טימ טקעמשעג קיד
 ןענַײז סָאװ ,זדנעג ,רעניה יו ,סעפיוא עקיבוטש טימ ,עצענערק רענעּפ
 -ניילק ןיוש ןבָאה ןוא ּפָארא רעייא יד ןופ ,רעטניוו ןכָאנ ,טַײצ רענעי וצ
 ןענאוונופ ,ןטלאהעג קישטעּפירּפ ןרעטנוא ייז טָאה עמ .טריפעגסיוא גראוו
 יד ןופ ןעשטשיּפ םיוק-םיוק ,ליטש א ,טנװָא ןיא עליפא ,דימָאט ךיז טָאה'ס
 .טרעהעגסיורא ענעסעזעגסיוא סָאװרָאנ

 זיא רע ןעוו ,טנװָא ןטשרע םעד ןיוש ,ןילורס ,ןעוועג טוג םיא זיא'ס
 ןטימ ,ךעלגָאט ןטימ ןגרָאמ ףא ךָאנ סרעדנוזאב ,ןעמוקעגנָא ףרָאד ןיא
 ףיונוצ טפור סָאװ ,רעטצנעפ יד רעטניה ךעטסאּפ םענופ יירשעג ןטשרע
 ןכאוופוא ןליטש ןטימ ,יוט ןוא גנאגפוא-ןוז ןטימ ,עדערעשט יד טלמאז ןוא
 יד טימ ןוא ,ןּפעש רעסאוו ןעיײג סָאװ ,ןעיורפ יד טימ ,טעברא וצ ףרָאד ןופ
 ןופ ןיוש סָאװ ,ןעלטיה עשיטאט ןיא רעדניק עשירעוּפ עטמעשראפ-ליטש
 .ןָאטוצניהא טַײצ עשרעדניק יד ןיהּוװ טינ ןבָאה ירפצנאג

 גָאט רעטשרע רעד ןוא ,טפאשראפ ןגינעגראפ סיורג םיא טָאה ץלא סָאד
 ןַײז ןוא ןסעגראפ טכאמעג טָאטש יד ןצנאגניא ןוא ךַײלג ןיוש םיא טָאה
 קיטש א ךיוא טלמעד זיא ילורס זא ,ןרעוש געמ עמ ןוא ,ריא ףא סאק
 טקורעגנָא יוזא טינ קעשאד רעד ,קעווא זיא עזייב סָאד :ןרָאװעג רערעדנא
 ןופ טַײז רעד אב ןוא ןביולגמוא רעד ,יורטוצמוא רעד ,םענָאּפ ןרעביא
 ןיא קורדסיוא ןפראש ןענופעג רעדייסעק טָאה סָאװ ,ןטלאה ךיז ןעמעלא
 -סיוא ןוא .ןרָאװעג טרעדנילעג ליפ טציא זיא ,ןקוק ןוא ןייטש ,ןייג ןַײז
 טָאטש ןיא טגעלפ רע סָאװ ,ןענוואד ןַײז ןיא טציא סע ךיז טָאה טקירדעג
 ןראפ סעלאט ןיא קידנעייטש ,גנאל רע טגעלפ ָאד ,רעציקעב ןכאמ ןופרעד
 ןענוואד ןסאשעב עליפא ךיוא טפָא ןוא ,ןקוקסיורא ןסיורד ןיא ,רעטצנעפ
 ןיא טקירדעגסיוא ךיוא ךיז טָאה'ס .ןעלכיימשעצ טוג ךיז ןקוקסיורא ןוא
 ךיז טָאה רע עכלעוו אב ,סעראדנערא םיטאבעלאב יד טימ ךיז ןייגאב ןַײז
 וצ טזָאלעגוצ קירעביא טינ שטָאכ סָאװ ,ןענופעג טלאהסיוא ןוא טסעק ףא
 זיב טשינ רע טָאה ךָאד ,שימייה רָאג טינ ןוא קירעביא טינ שטָאכ ,ייז
 טנעָאנ ןייגוצ םאב ןוא ,טקוקעג טדמערפראפ םוראנטניה טשינ ,טמורבעג
 םענעי ףא סעקלכעטש עקירעביא ןייק רע טָאה ,םיא וצ ןדנעוו ךיז ןוא
 .טזָאלעגסיורא טינ ןענעגעגאב וצ

 .ועשַיי ןייא ןיא ,טרָא ןייא ףא -- רעמ ןוא ךָאװ א ,ייווצ ,גָאט א יוזא
 -אב ןקירָאיאראפ א וצ רעדיוװ-- קעווא ןטייווצ א ןיא רע טגעלפ טלמעד
 ןיא ןטקוראפ רעמ ןיוש א ןיא ,ץעגרע ףרָאד ןליטש א ןיא רעדיוו ,ןטנאק
 ןשיווצ ןופ ירפרעדניא גנאל ןָאק ןוז יד ּוװ ,ןשידלאוו םעד טנאק םענעי
 ליפ ןדנּוװשראפ יז טרעוװ טכאנראפ ּוװ ןוא ,ןכירקסיורא טינ רעמייב יד
 .רעטרעי-ּפעטס ןוא -דנאלכאלפ ,ערעדנא ןיא יװ ,רעִירפ

 םיוּושַיי יד ןענַײז ,ןגיוצעג טנגעג רענעי ןיא טָאה רע רעפיט סָאװ
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 יד ןענַײז רעמ ץלא ,ןרָאװעג רעמאזנייא-טרעדנוזעגּפָא ןוא רענעלק ץלא
 םינָאמיס ענערָאפעגנַײא ןוא ענעטָארטעגנַײא-ףיט ןייק טימ טשינ ןכאילש
 רענעי ןיא םירעױּפ ןבָאה רעקינייו ץלא ;ןטינשראפ ןדָאב-דרע םעד ןיא
 ןבָאה ,ָאי ןעוו ןוא ,ןעזעג ןעוו ןשטנעמ-טָאטש ןקידעבעל א שינעפרָאוװראפ
 -עגּפָארא דנאל רעדנא ןא ןופ טלָאװ רע יװ ךַײלג ,םיא ףא טקוקעג יז
 -עגּפָא ןוא טדמערפראפ סעראדנערא עשידַיי ךיוא ןבָאה רעמ ץלא :ןעמוק
 אזא לָאמא ייז וצ טָאה ןטלעז לַײװ ,טליפעג ךיז ןשטנעמ-טָאטש ןופ ןסיר
 .טָאטש א וצ ייז -- רענעטלעז ךָאנ ןוא ,טקוקעגּפָארא רענייא

 -שידַיי ןוא שינרעטצניפ ,טשרעהעג טרָאד טָאה סעצארעמא סיורג
 אזא וצ לָאמא טלמעד ןיוש טגעלפ ילורס ןוא .ןביולגרעבָא רעשירעיוּפ
 -כאמ-ףרָאד רעטסּוװאב ןעמעלא רעד טָאה רעכלעוו ,ןפערטנָא ראדנערא
 -טנעראפ ךיז רע טָאה ,לַײװ :ןפיוקראפ טלָאװעג טשינ ןפנָארב ןייק עפייש
 ןיא ךיז ןבָאה יוזא ,טפיוקראפ ָאי לָאמנײא ריא טָאה רע ןעוװ ,טרעפ
 סָאװ ,סרעדנוזאב לזעלג ןקיצנייא ןדעי ןיא ןוא ןפנָארב סאפ רעצנאג רעד
 עקינייא עכלעוו ןופ ,ןזיוואב סעקליּפש ענירג עגנאל ,ןסָאגעגנָא טָאה עמ
 ערעדנא ןוא ,ןעמוקעגּפָא שינעמירג-ךיוב טימ רָאנ ךָאנרעד ןענַײז םירעיוּפ
 .ןברָאטשעגקעװא רָאג

 עשרעוּפ ןשָאל שידִיי ןַײז ףא ראדנערא רעשידַיי רעדעי טָאה טרָאד
 עשידַיי -- םירעוּפ ,טרעקראפ ,ןוא ,ןכָארּפשעגּפָא קנערק ןוא סעקאמ
 .ךארּפש רעייז ףא קנערק

 םורא ,ןזיוואב ?ךעלטכיל  סעצענערק יד ןיא טכאנאב ךיז ןבָאה טרָאד
 ףא ןוא ,טיירדעגמורא "ןעניורק טימ סעּפאקש , ךיז ןבָאה סעצענערק יד
 ןוא ןעלטָאז ןָא "דרעפ ףא םידייש, ןבָאה םורא ןגעוו עטַײװ ןוא עטנעָאנ
 יפ טכאנאב ךעלרעַײּפ עקידנעשזדנָאלבמוא ךרוד ןוא ,ןטירעג ןעמיוצ ןָא
 ןיוש ןוא ןרעװ טענזיראפ וצ ףא ,טריפראפ סעטָאלב יד ןיא ןשטנעמ ןוא
 א רָאג רעדָא ,ןעמוקוצמוא ףא רעדָא -- טרָאד ןופ סיורא טינ לָאמנייק
 ...ןרעוו וצ סעבאשז יד ףא "רעסייק,

 טָאה ילורס ןוא ,ןפערטנָא ילורס טרָאד טגעלפ סכעלנע ךָאנ ןוא סניוזא
 -עג טגנעעג קראטש ןיוש ,ףרָאד םוצ עביל ןַײז ףא טקוקעג טשינ ,ךיז
 ןעמונעג םיא טָאה'ס ןוא ןרָאװעג קינייו םיא טלָאװ טפול יד יװ ,טליפ
 ...ןגראוו

 ןופ ףרָאד ןטצעל א ןיא ןפערט ןילורס ןיוש סָאד טגעלפ לייטנטסרעמ
 ןעגנערבראפירעמוז ןגנאל ךָאנ ךיז רע טעוװ טרָאד ןופ סָאװ ,רעפרעד ענעי
 זיא רעזַײה עטלייצעג יד ןשיװצ ּוװ ,טרָאד ;ןרעקמוא טָאטש ןיא םייהא
 ,יו ,טקעדאב יורטש טימ בוטש עשידִיי עקיצנייא ןא ןענאטשעג ךיוא
 זיא סָאװ ,דָיי רעלעטָאברעוװיױא רעטלא ןא :סרעירעַירט עשאנעמ ,לשָאמעל
 טגעלפ רעמוז ןצנאג םעד סָאװ ןוא ,טלאהסיוא ףא רעדניק יד אב ןסעזעג
 ןיש דרע רעד ףא ךעטנאל ןטײרּפשעגסױא ןא ףא בוטש רעד ראפ רע
 -ראפ רעקינייװ ךָאנ ןוא טרעהעג קיניײװ טָאה סָאװ ,רעביוט א ...ןגילּפָא
 -ראפ דנאטשראפ ןופ ָאי םיא ןיא זיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד ןוא .ןענאטש
 -נעענרעד םיא וצ ךיז טגעלפ סָאװ ,ןשטנעמ ןדעי סָאװ ,ןעוועג זיא ,ןבילב
 קידנסעגראפ ,ןעגנאלרעד םעלָאש ףא טנאה עקיניזמוא ןא רע טגעלפ ,ןרעט
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 ןיוש גָאט ןבלעז םעניא ,םענייא ןבלעז םעד ןיוש טָאה רע זא ,לָאמעלא
 .טקערטשעגסיוא ןרעוװ סעמינ זיב טנאה יד לָאמ לפיוו

 סיורג ןופ ןילורס ןעמ טָאה ,לשַאמעל ,ןעשאנעמ םעד אב ,םיא אב טָא
 ,ןביוט ןיא םיא טַײרש רע יװ ,ןציז ןפערט טנָאקעג ןיוש טלמעד לַײװגנאל
 -רָאד רעטלא רעד טול ,טָאה רענעי יװ ,םעד ךָאנ ,ןַײרא רעוא ןטכאמראפ
 ןענַײז סָאװ ,רעטרעוו עקיניז לסיב ןטצעל ןטימ ןוא טפאשניווועג רעשיפ
 :טגערפעג ,ןילורס אב ,םיא אב ,ןבילבראפ ךָאנ םיא

 ..?ךעריוא בער ,טָאטש ןיא סעּפע ךיז טרעה סָאװ ,אה --
 :ןגירשעגנַײרא רעוא ןיא טלמעד םיא טָאה ילורס
 זיא ךעַישָאמ :ךיז טרעה סַײנ סיורג ,עשאנעמ בער ,ךיז טרעה'ס --

 ..!ןעמוקעג ןיוש
 טימ יװ ןטלא ןטימ ןעמענ רע טגעלפ לַײװגנאל ןרעסערג ךָאנ ןופ ןוא

 :ךעלמענ יוװ ,ןסאפראפ ןטַײקיניזמוא ליפ ןוא ,ןסאּפש דניק א
 טקאּפ טָאטש יד ןוא ,ןעמוקעג ןיוש זיא ךעִישָאמ ,עשאנעמ בער ,ָאי --

 -אט ןיא םינָאבאר ..ןענעגעגאב םיא ףא ןרופ ןיוש טגניד ןוא ןיוש ךיז
 רעד ףא ענייא -- סנטָאקסעלאט ןיא סנצעבער ,ןעלזייא ףא ןטַײר םיסייל
 רעבַײװ ןוא רענעמ ןוא ,ךָאװ עצנאג א ךיז טצייה דָאב יד ...רערעדנא
 -יכש ןיא ןיילא ןפיול ןסקָא ןוא יק :סיורא טינ עווקימ רעד ןופ ןכירק
 שיילפ ןפיוקראפ םיווָאצאק ןוא ,ןפָאלטנא זיא עסקאטלאב רעד ;זיוה-עט
 ךיז ייז ןּפעלש סעקשיק יד ןוא ,ּפעק עצנאג ןגָארט טניה ,לָאזאה:-ליזעב
 ..טינשעגסיוא סעקשיק ןוא סענעשעק סנעמעלא ןבָאה םיװָאנאג ...ךָאנ
 .סעטנארט ןיא -- םיריווג ןוא ,דלָאג ןיא ןעייג םינָאצּפאק

 .ןשעדיכ ךעלביוט רעטלא רעד ךיז טגעלפ -- ...יוזא ,יוזא --
 ןופ זיא'ס ,ןעזעג טָאה עמ ןוא ,ןסאּפש ילורס טגעלפ ךעלנע ןוא יוזא

 ךיז טָאה סערעטניא רעד סָאװ ,םעד ןופ זיא'ס ,ןָאט וצ סָאװ ָאד ןבָאה טינ
 זיא'ס ןוא ,ןכָארקראפ םייל ןיא יװ זיא רע זא ,טזָאלעגסיױא ָאד ןיוש םיא
 .רעדיוו ןיוש םייהא טַײצ םיא

 ילעפ .ןעוועג רעמוז ףָאס ךיוא טלמעד דימָאט עקאט ןיוש זיא'ס ןוא
 -ראפ קידרעמוז-ףָאס -- רעדלעוו ,לופ -- סרעַײש יד .ןטינשעגּפָא -- רעד
 עצנאג יד ןרעה ןוא רעטעּפש ףוא ןעייטש ןוא רעַירפ ךיז ןגייל -- טכארט
 ןוא סערקאי ףא ךיז ןטיירגראפ ןוא סינ ןסַײר ךעלקירוועוו יו ,רָאנ טַײצ
 ...רעטניוו ףא

 ךיז םענייק טימ ,גָאט םענייש א ןיא רעדיוװ ילורס טגעלפ טלמעד טָא
 קירוצ ײסָאש םוצ געוו םעד טָאה רע .ןעמענ עברָאט יד ,קידנענעגעזעג טינ
 -נאג יד .טכאמעגכרוד ,ןעמוקנָא ןסאשעב סָאװ ,רעפרעד עקיבלעז יד ךרוד
 ןעז וצ סאּפש ןליטש א םענָאּפ ןַײז ףא זיא סגעווקירוצ ןַײז ןופ טַײצ עצ
 -עמ עלעטָאברעװיױא ענעעזעג טצעל עלא יד וצ ענימ עקיליב א ,ןעוועג
 -לא ךָאד םיא ןענַײז סָאװ ,עלעטָאברעװיױא טינ ךָאנ יד וצ ןוא סעשאנ
 טגעלפ ,ףורא ייסָאש ןפא רעכעליירפ א טלמעד טגעלפ רע .ןעוועג סנייצ
 ,ןעמעטעּפָא ַײרפ יו שינעטכידעג-רעדלעוו רעקידרעמוז-גנאל רערעווש ןופ
 רעטזָאלראפ גנאל ןופ ןַײז וצ -- סיורָאפ ףא טדנעוװעג ןגיוא יד טימ ןוא
 ...קירוצ טָאטש רעטראגעג ןיוש ןוא
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' 
 רעדירב יד ןשיווצ גירק רעד

1 

 ,טנװָא םענעי ךָאנ ,ירפצנאג ןגרָאמ ף
 ,טלייצרעד ןביוא ןבָאה רימ ןכלעוו ןגעוו

 ןיא ךיז ןבָאה רעדירב ַײרד עלא ןעוו 2
 -לא טָאה ,ןפָארטעג רעמיצסע סעשיומ
 -עג ,ןעוועג ןעזוצסיורָאפ זיא'ס יװ ,רעט
 -נייוועגמוא יוזא רעבָא לָאמ סָאד .ןגירש
 -לא ראפ ,םיא ראפ עליפא סָאװ ,ךעל
 .שעדיכ א ,ןרעט

 ,ךעלרעטצניפ ךָאנ ןסיורד ןיא ןעוו
 יד טרעהרעד טשרעוצ יירשעג ןַײז ןבָאה
 ךיק ןיא ןפָאלשעג ןענַײז סָאװ ,ןטסניד
 -יוא ןַײז ּפעק ערעייז רעביא ןבָאה ןוא
 עכלעוו ,ענייא ןוא ,טאהעג לביטשרעב
 ןופ א טָאה ,עטשרע יד טכאוועגפוא טָאה
 :טקעוװעג עטייווצ יד ענעקָארשרעד:-ףָאלש

 .ןעמונראפ טנַײה ןיוש טָאה רע גָאטראפ ןסיורג אראס ,טסרעה --
 -עג ערעייז ףא ןגיוא ענעפָא טימ ןגעלעג ךָאנרעד ןיוש ןענַײז עדייב

 סרעטלא ךָאד ןענַײז ,טלײטעגּפָא יז טָאה עילעטס יד שטָאכ ןוא ,סרעגעל
 ןיא ןוא ייז ןבעל ךַײלג ,טנעָאנ יוזא ןופ יו ,ייז וצ ןעגנאגרעד סעליוק
 ןָאק יוזא זא ,ייז ךיז טָאה טכאדעג .ןגירשעג רע טלָאװ רעמיצ ןבלעז
 רָאנ ,ןבָאה ןראפ ןטונימ עטצעל יד ןיא ןרעניוועג ןייא רָאנ טינ ןעַײרש
 -ייוו ןעצ לָאמ ןעצ ןוא ןסירעגפוא ןרעוו רעבַײל ןעצ ןעוו ,לָאמאטימ ןעצ
 סָאװ ,רעלַײמ עכעלשטנעמ ךרוד יװ ,רעמ טשינ ךרוד ךיז ןסַײר ןקעט
 .ןעגנערבוצסיורא ייז ףא ןיילק וצ ןענַײז

 .טרעהרעד ןרעמיצ עטַײװ יד ןיא טַײל-בוטש יד ךיוא ןבָאה רעטעּפש
 ריא זיא ,קידנגיל טעב ןיא ךָאנ ,ךַײלג ןוא ,בַײװ סעשיומ ,עלעטיג רעירפ
 קידנעטש יז טפערט סָאװ ,קעטײװּפָאק רעסיוועג רעד ןעמוקעגנָא ןיוש
 טעב ןיא גָאט ןצנאג םעד יז טגניווצ ןוא ןעיירשעג סרעטלא ןופ גָאט ןיא
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 ךיוא ךָאנרעד .ןּפעלשמורא ךיז ּפָאק םענעדנובראפ א טימ רעדָא ,ןגילּפָא
 ךיוא ןעמוקעג זיא ייר יד זיב ,בוטש ןופ ערעטלע עלא םיא ךָאנ ןוא ,עשיומ
 .ןעלרעיימ וצ ךיוא ייז ןשיוװצ ןוא ,רעדניק ענעסקאוורעד רעמ יד וצ

 ,טסבראהיווערע טנָאמרעד סָאװ ,טניו א טיירדעג טָאה ןסיורד ןיא
 ןכָאנ ךיוא ןוא טכאנאב ןופ ךָאנ ןבילקראפ רעדעס יד ןיא ךיז טָאה סָאװ
 -רעמייב יד רעהפוא ןָא טָאה רע .ייז ןופ סיורא טנָאקעג טינ ןרעװיגָאט
 ךיוא לָאמא ןוא ןסירעג ןטַײז ענעדיישראפ ןיא ןוא קירוצ ןוא ןיה ּפעק
 .ןכָארבעג ,קידנגייב ייז דרע רעד וצ ,ּפָארא

 א ךָאנ רעדָא ראפ יװ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,למיה רעטביוטשראפ רעד
 טָאה'ס רע ןוא .ןגעלעג רעזַײה ןוא ןסאג יד רעביא קירעדינ זיא ,ןגער
 םיא ןענַײז ,טקוקעגסיורא ןסיורד ןיא רעטצנעפ א ןופ ןגרָאמירפ םענעי
 רעטעװ רעד ןעוו ,לָאמ סעדעי יװ ,ןעמוקעגפוא סעװָאשכאמ עקירעיורט
 .רעגרע וצ רעסעב ןופ ךיז טַײב

 ןטסניד .ןרָאװעג ךאוו עלא ןיוש בוטש ןיא ןעשיומ אב ןענַײז רעטעּפש
 -יא םוצ ןוא עסיורג ראפ ייט רעקידנגרָאמירפ רעד וצ ןבָאה ךיק ןיא
 --,טפראדאב ןטיירגראפ וצ ,קיטיינ סָאװ ,ץלא רעדניק ראפ ןסַײברעב
 ןפא ראווָאמאס םעד ןוא ןשיװ וצ ןוא ןשאוו וצ סעפעגיקנירט ןוא -סע
 .ןעגנערבוצפורא רעמיצסע ןיא שיט

 -רעד עלא ןופ רעמענעּפ יד ףא ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה טלמעד ןיוש
 עביס יד סָאװ ,טַײקטגרָאזאב עסיוועג א בוטש סעשיומ ןיא ענעסקאוו
 טקריו רעכלעוו ,רעטעװ רעטכעלש רעד רָאנ טינ ןעװעג זיא עריא
 ,ןעיירשעג סרעטלא ךיוא טינ ןוא ,ךעלזייב רעצרעה ערעטכינ ףא ןטסרעמא
 ןעמענ ןוא םאנסיוא ןָא בוטש ןיא ןעמעלא ףא קידנעטשאב ןקירד סָאװ
 ןיוש סָאװ ,ראפרעד טגרָאזאב רעקירעד -- ,ןיינ .ליומ ןופ ןשָאל סָאד וצ
 ןופ טָאה סָאװ ,עַידעי א ןגָארטעצ בוטש רעד רעביא ךיז טָאה ירפצנאג
 רעיא ןפא ליטש יז טָאה ןרעדנא םעד רענייא ןוא ,טמאטשעג ןעלעטיג
 טָאה ןוא ןסָאלשאב טָאה יזול רעטעפ רעד זא ,עִידעי א-- ,טמיורעגנַײא
 ,ןַײז טימ ןיא עשיומ רעטָאפ רעייז זא ןוא ,ןבַײלבראפ וצ א ןיא עיידעב
 .ןדירפוצ קירעביא טינ סולשאב ,סיזול

 -כאמ יד זא ,טליפרעד טלמעד עלא ןבָאה ,עַידעי יד טָא קידנעמוקאב
 ןיא ,רעדירב יד ןשיװצ ליטש יוזא ןביהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,סעקיול
 ןעמאר יד ןופ ןָא טציא טבייה ,ןעמאר ןיא ןוא טַײקנטלאהעגנַײא סיורג
 --סיזול רעטעפ םעד סולשאב רעד טָא זא ,טליפרעד טָאה עמ ;ןייגסיורא
 ןטלָאװ לָאמשרעדנא ןא ,טרעקראפ ,סָאװ ,רעקידלושמוא ןא גולפ ןיא
 ,לָאמ סָאד זיא---ןעמונעגנָא ביל ראפ ןוא ןגינעגראפ סיורג טימ עלא םיא
 רעַײנ סלא ןעניד טעװ סָאװ ,רעַײפ וצ ץלָאה טגיילעגרעטנוא שירפ יו
 ןרעקאלפעצ ךיז רעקראטש ןוא רעמ ךָאנ ףא ףָאטש

 -עג טָאה עמ .ןגיוושעג טלמעד ייט רעד אב ןבָאה ענעסקאוורעד עלא
 א טּפאכעג רָאנ לָאמעלא טָאה עמ .ןגעוו-עציוי ראפ רָאנ יװ ,ןעקנורט
 ךיוא סָאװ ,ןעשיומ ףא ,עילימאפ רעד ןופ ןטסטלע ןפא ,רעטָאפ ןפא קוק
 ןיא .טקירדעגסיוא גרָאז עניימעגלא יד ןעוועג ןעז וצ זיא םענָאּפ ןַײז ףא
 ףא טקוקעג םוראנטניה עלַײװ עלא ךיוא ןעמ טָאה טַײצ רעבלעז רעד
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 -עג ךיז טָאה יזול רעטעפ רעד רעכלעוו ךרוד ,רעמיצסע ןופ ריט רענעי
 ןענַײז לָאמ סָאד ןוא ,ייט רעקידנגרָאמירפ רעד וצ ךיוא -- ןזַײװאב טנָאק
 ןסייב ,טציא זא ,טאהעג עריומ טָאה עמ .ןעוועג ןרעג טינ יװ םיא עלא
 טַײקינײלק א רעביא ךיז ןעמ לָאז ,עלא אב סָאװ ,טימעג ןטגערעגפוא
 -סיוא ןעמ טעװ טציא ביוא זא ,טפָאהעג ,טרעקראפ ,ןוא ,ןעּפעשטראפ טינ
 ךיז ,טגײלעגנָא טציא סָאװ ,סָאד גָאט ןראפ ,ךעלגעמ ,טעװ ,גירק ןדַײמ
 טקיטשעג ןוא ןשָאלעג -- ןפורסיורא גירק א טציא ןָאק סָאװ ,סָאד ,ןליקּפָא
 .ןרעוו

 ךיז ןטסימוא רעדָא טקיטעּפשראפ סעּפע רעביא טציא טָאה רעבָא יזול
 ,טכירעג ךיז טָאה עמ ןענאוונופ ,טרָאד ןופ זא יוזא ,ןקיטעּפשראפ טכאמעג
 ,רעד ןופ ,ריט רעדנא ןא ןופ רעבָא ראפרעד .ןעמוקעג טינ רענייק זיא
 ,ןטכירעגמוא ןא ,םעצולּפ ןעמ טָאה ,רעמיצסע ןיא ךיק ןופ טריפ סָאװ
 :ןעזרעד ןעמוקנַײרא טסאג א

 .לָאג ילורס ,ןילורס
 א ןוא רעליטש א ,טַײז א טימ ,דימָאט יוװ ,טציא ךיוא ךיז טָאה רע

 -רָאנ ךַײלג יװ ,ןעזעגסיוא טציא טָאה רע .טלעטשעגנַײרא רעקידנגַײװש
 ,געוו ןופ טינ רעבָא ןסעמערעדניא .עברָאט רעד טימ--געוו ןופ סָאװ
 ,ןגיוא ןוא םענָאּפ עטורעגסיוא ענַײז ןופ ןקרעמ וצ ןעוועג זיא סָאד סָאװ
 טָאה ןעמוקנָא ןַײז ךָאנ ןופ טכאנ יד זא ,טגָאזעג סעדייא ןבָאה עכלעוו
 טָאה טימרעד ןעמאזוצ .טקיטכענעגרעביא ּווׁשרעדנא ץעגרע ןיוש רע
 יד ,בוטש ןיא ָאד רָאפ טציא טמוק'ס סָאװ ,סָאד זא ,טקרעמאב ךיוא ןעמ
 יו ,ןטַײקכעלמענעגנַאמוא עקידנעייטשרַאפ-ךעלגעמ ראפ טַײקטגרָאזאב
 ,םיא זיא ,ןעמוקעגרָאפ זיא טַײקטגרָאזאב רעד טָא ראפ סָאװ ,סָאד ךיוא
 סָאד זיא ,סיוא טזַײװ ,רעיוא ןטציּפשעגנָא ןַײז וצ :טסּוװאב ןיוש ,ןילורס
 םיא טוט'ס זא ,ןעזעג ךיוא טָאה עמ .ןעגנאגרעד ּוו-ץעגרע ןופ ןיוש
 ןכלעוו ןופ ,םיא טראוו קילג סיורג א ךַײלג ,עקידנעייטשרָאפ סָאד עָאנאה
 .דיירפנדָאש טימ ןוא ןדירפוצ טליּפש קילב ןַײז ןוא ,קידרעפָאה זיא רע

 טינ ןגרָאמ-טוג ןייק ןעמוקנַײרא םאב ,רעגייטש ןַײז יװ ,טָאה רע
 טָאה רע .םענייק טימ טסירגעג טינ ךיז ןוא טעוועשטניוועג טינ ,טגָאזעג
 רע זא ,ןעמיס א--טגײלעגּפָא ץעגרע לקניו א ןיא עברָאט ןַײז רָאנ
 דלאב ןוא ,ןבַײלבראפ וצ ,ךעלנייוועג יו ,רעמ לסיב א ָאד ךיז טבַײלק
 ןופ רענעפורעג ןייק טינ ןוא רענעדאלעגנַײא ןייק טינ ,רע טָאה םעד ךָאנ
 יט ןבָאה טַײל-בוטש סעשיומ ּוװ ,שיט םוצ עלא טימ ךַײלגאב ,םענייק
 .טצעזעגקעווא ךיז ,ןעקנורטעג

 טינ יט יד לָאמ סָאד טָאה ןילורס :ןעזעג ךיוא ןעמ טָאה טלמעד
 .סנייצלא---טינ ךָאנ יצ ,ןעקנורטעגּפָא ןיוש סעמכאמ יצ -- ,טריסערעטניא
 -עגמוא טַײל-בוטש יד רעביא טַײצ עצנאג יד רָאנ םיא ןבָאה ןגיוא יד
 םיא ןענַײז סָאװ ,רעמענעּפ יד ןשיװצ טכוזעג טלָאװ רע ךַײלג ,טבעווש
 רעבָא קידנעניפעג טינ .סטנאקאבמוא ןא סנצעמע ,טנאקאב גנאל ןופ ןיוש
 ןריט ענעי וצ קילב ןַײז טדנעװעג עלַײװ עלא רע טָאה ,עטכוזעג סָאד
 -אבמוא רעד זא ,טליפעג טָאה רע עכלעוו ךרוד ,רעמיצסע ןיא ןריפ סָאװ
 .ןזיײװאב ייז ןופ רענייא ןופ ךיז זומ ןוא ךיז ףראד רעטנאק
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 ךיז וצ ןוא ןביוהעגפוא ךיז שיט ןרעטניה ןופ עשיומ טָאה טלמעד
 -עגּפָא ךיז טלָאװ רע יװ ,יזול זיא ,סָאװטע רעטעּפש ,דלאב ןוא .קעווא
 רעדנא ןא ךרוד ,ןענעגעגאב וצ טינ לָאמ סָאד ךיז רעדורב ןטימ טדער
 .ןַײרא ריט

 טָאה ,םיא ףא טראוועג טַײצ עצנאג יד ,טגָאזעג יװ ,טָאה סָאװ ,ילורס
 ,רענטלאטש א ,ןגרָאמירפ םוצ רענעשאוועגסיוא ןא :טקרעמאב דלאב םיא
 -אב רע ןעוו ,ועטמָאי ןוא טכא לָאמ סעדעי טפאש רעכלעוו ,אזא ןוא
 .ךיז טזַײװ

 יװ ,טלָאװעג ןוא םיא ףא קוק א טּפאכעג קילבילטַײז א טימ טָאה רע
 ענעי ןעװוארּפ ןוא קילב ןַײז םיא ןופ ןדנעװּפָא דלאב ,רעגייטש ןַײז
 לָאמ סָאד .ערעדנא עלא עייגענעב טעװארּפ רע סָאװ ,ענימ-זעגיוראב
 -עג טינ .ןעמוקעגסיורא טינ סעּפע םיא אב ,ןליוװ ןַײז ןגעק ,יז זיא רעבָא
 ,טַײװ יוזא ןוא ,ןיזול וצ ןרָאװעג טּפעלקעגוצ יװ זיא רע :טרעקראפ .ןטָאר
 טזָאלעג שיט םוצ ןוא בוטש טימ םוצ ריט רעד ןופ ךיז טָאה יזול ןעוו זא
 ןופ לָאמאטימ ,ןיילא ךיז ראפ טקרעמאב טשינ ,ילורס טָאה יוזא ,ןייג וצ
 ,םיא טימ ןטלעז טעשעג'ס סָאװ ,סָאד ןוא ,ןָאטעג בייה א ךיז טרָא ןַײז
 -רעד "םעלָאש  ףא טנאה ןַײז ןיזול טָאה רע ןעשעג ָאי לָאמ סָאד זיא
 .טגנאל

 -כאווש רעד טָא ראפ ךיז ףא ןרָאװעג זעגיוראב ךַײלג זיא רע ,סעמע
 -קירוצ ןוא ,ןָאטעג זיא ,ןָאטעג סָאװ ,רעבָא ,טכאדעג טָאה םיא יװ ,טַײק
 .ןעוועג טעּפש וצ ןיוש זיא ןּפאכ

 -אב לָאמאטימ ןכאז עכעלטע לַײװרעד טָאה טלמעד ןבעג-טנאה ןַײז
 טנאה רעד ןיא טינ לָאמא זיא ,ילורס ,רע ךיוא זא ,סנטשרע .טקיטעטש
 ןַײז ןוא ,סיורא רעדעג ןטלעטשעגנַײא ןַײז ןופ לָאמא טייג רע זא ,ךיז אב
 ןדנעטשמוא עסיוועג אב רע ןָאק ,ןעמונעג ךיז ףא טָאה רע סָאװ ,לָאר
 זא ,טקיטעטשאב טָאה ,סנטייווצ ;ףָאס ןזיב ןריפרעד ןוא ןטלאהסיוא טינ
 ךעלגעמ ןוא טסּוװעג רעַירפ ןופ ,סיוא טזַײװ ,ןיזול ןופ ןיוש טָאה ילורס
 ךיוא עליפא ןעוו ןוא ,בוטש רעד טָא ןיא ןעזעג םיא ןעוו ךיוא לָאמא
 עסיוועג א םיא ןופ טאהעג ןגיוא יד רעטניה ךָאד רע טָאה ,ןעזעג טינ
 םיא אב ןפורעגסיורא ןוא טלייטעגסיוא ןיזול טָאה עכלעוו ,גנולעטשרָאפ
 ,טקיטעטשאב ,סנטירד :ערעדנא עלא וצ סָאװ ,סָאד טינ ,ןיזול וצ ,םיא וצ
 סָאד ךיז רע טָאה ןיזול בילוצ עקאט ןיילא רָאנ ,םענייק בילוצ טינ זא
 -ירעגַײנ בילוצ יצ--- ,טלעטשעגנַײרא בוטש ןיא ןעשיומ וצ ירפצנאג לָאמ
 זיא לַײװרעד ,ןעז רעטעּפש רימ ןלעװ ,םימַײט ערעדנא בילוצ יצ ,טַײק
 .ןענעקרעד וצ טינ ןילורס ףא ןוא ןעוועג רָאלק קירעביא טינ סָאד

 -סיורא טינ רעגַײנ םוש ןייק ןילורס וצ רע טָאה ,ןיזול טרעהעג סָאװ
 ןופ טינ עליפא ןעוו רעדָא ,גנאל ןופ ןיוש םיא ןעק רע ךַײלג ,ןזיוועג
 ,טרעקראפ ןוא ;םיא וצ סערעטניא ןקירעביא ןייק ,סלאפנלא ,זיא ,גנאל
 ןַײז ןיא טגנעעג ךיז ןליפ טַײל-בוטש עלא זא ,טקרעמאב טָאה יזול ןעוו
 רעדעי ןוא ,טַײקכעלמענעגנַאמוא ייז טפאש ילורס זא ןוא טַײהנזעװנַא
 ךיז ןוא ןקידנעראפ וצ רעכיג סָאװ ןעקנירטיייט ןַײז טציא טעז רענייא
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 -טינ א ןעמעלא ףא ןוא טרעדנּוװעג ךיז רע טָאה ,שיט ןופ ןקורסיורא
 .טלעטשעגנָא קילב ןקידנעייטשראפיטינ ,ןקידנעמענאב

 -ייא ךָאנ רענייא ןוא ,טקרעמאב טינ סָאד ןבָאה רעבָא טַײל-בוטש יד
 -קעווא ןיהּוװ רע ןעמונעג ןוא ןביוהעגפוא רעטרע יד ןופ ךיז ןבָאה םענ
 ,קעטייוו ןופ ּפָאק םענעדנובראפ ןטימ עלעטיג רָאנ זיא ןבילבעג .ןייגוצ
 ,יידעק ,ןבילבעג זיא יז .ןטילעג ירפצנאג ןופ ןיוש טָאה יז ןכלעוו ןופ
 םיא לָאמ סָאד -- ןענידאב וצ שיט םאב ןיזול ,רעגייטש ריא יו ,סנטשרע
 עלא יװ ,דלאב יידעק ,סנטייווצ ,ןוא ,ןעגנאלרעד וצ ןוא ןסיגוצנָא ייט
 יד) ןלעטש וצ עגארפ עטשרע יד םיא ,ןעגנאגעצ שיט ןופ ךיז ןענַײז
 גָאטראפ טרעהעג רע טָאה יצ , :(ןגעוו-עציוי ראפ רָאנ רעבָא עטשרע
 -וקאב ָאי ףא רעפטנע ןא טָאה יז ןעוו ,ךָאנרעד ןוא --"??ןעַײרש ןרעטלא
 ,טריסערעטניא יז טָאה סָאװ ,רעקיא ןגעוו ןָאטעג גערפ א יז טָאה ,ןעמ
 רעקלא ןיא ךָאנ ,ירפצנאג ןיוש ריא טָאה ןאמ ריא עשיומ ןכלעוו ןגעוו
 ריא ןופ ,יז טָאה ,קידנעייטשפוא ,סָאװ ןוא ,ןבעגעג ןסיוו וצ ,קידנעַײז
 וצ א ןיא סולשאב סיזול ןגעוו-- טלייצרעד ענעגייא-בוטש עריא ,טַײז
 ;ןבַײלב

 ?טלייצרעד ריא טָאה עשיומ סָאװ ,יזול ,סעמע עקאט סָאד זיא יצ --
 -עלא יװ ,לָאמ סָאד ךיוא ןוא .טרעפטנעעג יזול ריא טָאה -- ,סעמע --

 ןשטנעמ עקירעביא זא ,טלאה רע סָאװ ,ןעיניא ןא ןגעוו טייג'ס ןעוו ,לָאמ
 ,קיטיינ טינ דייר ןענַײז לאלכיב זא ןוא ,קירעביא זיא ןדייר ןופרעד ןלָאז
 ןוא ןרעג טינ רע זיא סעגארפ עקידרעטַײװ יוװ ,טכאמעג ךיז רע טָאה
 .עכינ טינ םיא זיא ןסעומש םעד ןגעוו רעדיוו

 ןטלאהעגנַײא טינ ךיז יז טָאה ךָאד ןוא ,טקרעמאב סָאד טָאה עלעטיג
 :עגארפ א רענייא ךָאנ ןופ

 -עביא םעלא טימ ןוא עריד ןַײז טימ ןָאט וצ רע טנכער סָאװ ןוא --
 ?ןגעמראפ ןקיר

 ,ןפיוקראפ --
 ?ָאד ןוא --
 .ןעגניד ךיז --
 ?זדנוא אב טשינ ןוא ,עדמערפ אב ..?ןעגניד --
 .טרעפטנעעג ץרוק רעדיוו יזול טָאה -- ,ָאי --
 טָאה קעטייװּפָאק רעד ,ןרָאװעג קיטנעהּפָא קראטש עלעטיג זיא טלמעד

 ,ןבַײלבראפ וצ שיט םאב ןרָאװעג רעוװש ריא זיא'ס ,טקראטשראפ ריא ךיז
 ,קעווא רעקלא ריא ןיא ךיז וצ ןיילא ןוא ,טזָאלראפ ןיזול טָאה יז

 --ןעשיומ אב בוטש ןיא טלעטשעג טלמעד ךיז טָאה גָאט רערעוװש א
 -עגנָא ,ענעגייא ענַײז עלא ראפ ַײס ,ןיילא ןעשיומ ראפ ,םיא ראפ ַײס
 בוטש ןַײז וצ טאהעג ןבָאה סָאװ ,עלא ראפ ןוא ,ענערָאפעגנָא ,ענעמוק
 ,סעכַײש א

 ,יול טָאה יוזא ,סיורא רעמיצסע ןופ זיא עלעטיג יװ ,םעד ךָאנ
 ןראפ דימָאט רעגייטש ןַײז יװ ,ןענאּפשמורא ןעמונעג ,ןיילא קידנבַײלב
 ןַײז ןופ סענעשעק עטשרעטניה ייװצ יד ןיא טנעה יד טימ ,ןענוואד
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 לַײװ ,רעייז טגרָאזראפ ןוא טרעדורעצ לָאמ סָאד .טקעטשעגנַײרא עטָאּפאק
 -נא ,טרעהעגפוא טאהעג רעַירפ ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןרעטלא ןופ סעליוק יד
 רעד רעביא ןופ טנעָאנ ןוא ,טַײנאב טציא ךיז ןבָאה ,ןרָאװעג ןגיווש
 ןקידנליפטימ ןוא טפאשראפ ראצ סיורג םיא ןבָאה ,קידנעמוק עילעטס-ךיק
 -לא ןעוו ,ףָאסעל ןוא .ןפורעגסיורא םענָאּפ ןַײז ףא טסגנא ןשירעדורב
 -אּפשמוא ןַײז רע טָאה ,טקראטשראפ רעמ ךָאנ ךיז ןבָאה ןעיירשעג סרעט
 רע טָאה ךָאנרעד ,ןבילבעג ןייטש עלַײװ א ףא זיא רע ,ןסירעגרעביא ןענ
 וצ טרָאד ןופ ןוא ,טזָאלעג ךיז ךיק רעד וצ ,ןָאטעג ייג א טרָא ןַײז ןופ
 .ףורא ,לביטשרעבייא ןיא ןרעטלא וצ ןריפ סָאװ ,ּפערט יד

 ;ןעזרעד רע טָאה ,ףורא זיא רע זא
 -סיוא טָאה לקנעב ,לשיט ,לטעב ןייא טימ רעמיצ רעשירעכָאב סרעטלא

 ,טניוװעג ָאד רע טלָאװ ןשטנעמ ןשיװצ טינ ךַײלג ,טנלע ,טזָאלראפ ןעזעג
 רָאנ ,טאהעג עגָאלדָאּפ רעד רעטנוא רע טלָאװ ענעגייא ןייק טינ ךַײלג
 .לביטש ןַײז ץעגרע עּפסיװ א ףא ,דלאוו א ןיא ץעגרע יו

 ענעריולראפ סרעטלא ןבָאה ,טכאדעג םיא טָאה ,טנעוו יד ,רעמיצ רעד
 ,סיורא דָאס ןיא טקוק סָאװ ,רעטצנעפ סָאד ןוא ,טרעיודאב ןרָאי עשרעכָאב
 עלא ןיא ,רעדייסעק רָאנ ,רעטעוו ןטכעלש םעניא טציא רָאנ טינ יװ טָאה
 דליב א :טכאמעג ןעז וצ ,ָאד טציא סָאװ ,דליב עבלעז סָאד ןטַײצ-רָאי
 -ראפ ןוא עטביוטשראפ קידנעטש ןוא ,ייז ןכערב ןטניוװ סָאװ ,רעמייב ןופ
 .למיה ןוא טפול עטעראמכ

 רעכעלשטנעמ ןיא טינ טַײװ ןענאטשעג רעמיצ טימ ןיא זיא רעטלא
 ,ךיג יוזא ןטלאהעג ןכערב ןייא ןיא טנעה ענַײז טָאה רע ..גנונעדרַא
 רעדילג יד ןופ ייז ליו רע ךַײלג ,ענושעמידליוו יוזא ,קיטסאה יוזא
 -ראפ קילב ןַײז זיא ַײברעד .ןרעדַײלשּפָא ךיז ןופ ייז ןוא ןעיירדסיורא
 -רעגניפ עקיציּפש יד טימ ּפָאק ןיא ךיז רע טגָאלש טפָא ןוא ,ןגָארט
 רערעווש א ךָאנ יװ ,םעד ךָאנ טעּפָאס ןוא סעקעלוק ענַײז ןופ ךעלדנייב
 .עכָאלעמ

 רעד עלַײװ א ףא םיא ךיז טָאה ,ןעזרעד ןיזול רעבָא טָאה רע זא
 ןוא ןכערב וצ טנעה יד טרעהעגפוא טָאה רע ,טרעטַײלעגסיױא יו קילב
 -עג ןעניז ,רָאנ טונימ ןייא ףא ,טונימ א ףא ןוא ,ןגָאלש ּפָאק ןיא ךיז
 ,יוא ...רעדורב ,טכעלש ,יוא :ןעַײרשוצסױרא ףא קילדעװ רָאנ יװ ,ןגָארק
 ...רעדורב ,רעטיב

 ,ןעזעגסיוא טָאה רע .ןריולראפ ןעניז םעד רעדיוװ רע טָאה רעבָא דלאב
 ןַײא ךיז טרעה רע ןוא ,ןפור ןייא ןיא ץעגרע םיא טלאה רעצעמע ךַײלג
 טוט יוזא ,ךעלטַײד לָאק סמענעי טרעהרעד רע ןעוו ןוא ,ףור סמענעי ןיא
 ריש םיא טסַײרעצ סָאװ ,אזא ,ייג א יירשעג דליוו א קינייװניא םיא ןופ
 --ךיוב ןיא סעקשיק יד ןוא ,ןסיורדניא ןעלגנא יד טימ ליומ סָאד טינ
 .קינייװניא

 ךיז רע ליוװ ,רעביא םיא טייג ןוא ךָאנ םיא טזָאל יירשעג סָאד ןעוו
 א ןיא ,טנאוו א ןיא ,ןטלאהראפ דנאטשנגעג-בוטש א ןיא קילב ןַײז טימ
 ןעיײרפאב וצ טפאשרעה סמענעי ןופ ךיז יבא ,זיא-טיניסָאװ ןיא ,רעטצנעפ
 רענעי ,טסעפ םיא טלאה רענעי רעבָא ,ןטלאהוצּפָא ךיז ןעַײרש ןופ ןוא
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 -יוו ןוא ,קילב םעד רעדיו טרילראפ רעטלא .ןפורעדיוו ןייא ןיא טלאה
 לָאמאכָאנ ןיוש ךיז טסַײר'ס ןוא ,םענעי אב סושער ןיא ןיוש רע זיא רעד
 .םיא ןופ יירשעגסיוא דליוו ןוא ַײנ א

 טימ --ןןקַיוראב טווּורּפעג םיא טָאה רע .ןעגנאגעגוצ םיא וצ זיא יזול
 רענעי .טשיוועג ןרעטש ןופ סייווש םעד ןוא טעלגעג ּפָאק םעד טנאה רעד
 יזול ןוא ..ַײנספא רעדיו דלאב רעבָא .טזָאלעג עלַײװ א ףא ךיז טָאה
 ,ןָאטוצפוא ךעיוקעב טינ רָאג ָאד זיא טנאה סנשטנעמ ןייק זא ,ןעזעג טָאה
 -עגטימ ןטסערג ןַײז טימ ָאד זיא ,רעטסטנעָאנ רעד עליפא ,שטנעמ א זא
 ןקוק וצ ןופ טיירדעגסיוא ךיז רע טָאה -- ןפלָאהאבמוא דַײלטימ ןוא ליפ
 -אב ןַײז ןיא םיא ןעז וצ ןופ ןוא טסגנא רעכעלדַײמראפמוא סרעטלא ףא
 ןיא גנאגנַײרא םאב טציא רע טָאה ,ךיז קידנעווערעקסיוא ,ןוא .טַײקטרעש
 .ןעלרעײמ :ןעזרעד דניק א ,רענייא טַײז-ריט א אב ,רעמיצ סרעטלא
 וצ םענָאּפ ןטימ טציא ןוא ,טקרעמאב טאהעג טינ רעַירפ םיא טָאה רע
 קידנבָאה עריומ סעמכאמ ,טעווערעקעגסיוא ,ןפָארטעג ןייטש טנאוו רעד
 -עגוצ טרָא םוצ יװ ,טַײצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,ןקוק וצ ןרעטלא ףא
 -יצפוא טכאמעג לרעּפרעק ןַײז טָאה יירשעג סרעטלא רעדעי ןוא ,ןדנוב
 .ןעּפילכ ןוא ןכערבסיוא ןייוועג א טימ -- לצרעה ןַײז ןוא ןרעט

 ,טינרָאג קידנגָאז טינ ,ןעמונעגנָא לטנעה א אב ןעלרעיימ טָאה יזול
 יוזא ןוא ,ּפָארא ּפערט יד םיא טימ ןעמאזוצ ,טריפעגסיורא רעמיצ ןופ םיא
 םעד טימ רע זיא ,קידנזָאלסיױרא טשינ רענַײז ןופ לטנעה עשרעדניק סָאד
 .ןַײרא רעמיצסע ןיא ןוא ןעגנאגעגכרוד ךיק רעד ךרוד

 ןיילא טַײהנזעװּפָא סיזול ןופ טַײצ עצנאג יד ןזיא סָאװ ,ילורס זא
 רעד ףא ,קידנריפטימ לטנעה ןראפ דניק סָאד ,טציא םיא טָאה ,ןסעזעג
 ןוא ןקידנליוװ-טינ ןופ יװ ,רעדיוװ ךיז רע טָאה ,ןעזרעד ןטערטפורא לעווש
 ךיז טָאה רע .ןָאטעג בײה א טרָא ןַײז ןופ ,ץערעכערעד םענעגנּוװצעג
 םעצולּפ ןַײז ןרעפטנעראפ קידנלעװ יװ ןוא ,טּפאכעג קירוצ דלאב רעבַא
 טלעטשעג ןגעקטנא םיא ךיז ,ןיזול וצ ןָאטעג ייג א רע טָאה ,ךיז-ןבייהפוא
 טימ רעִירפ ,ךעלגעמ ,ןוא טכירעגמוא ןוא ,ןעמוקעג םענָאּפ ןַײז ראפ ןוא
 ןָאטעג גָאז א טציא טָאה ,ןופרעד טכארטעג טינ עליפא ןיילא טונימ א

 ךיז םיא טימ ,טַײצ טציא טָאה יזול ביוא ,ןלעװ ןרעג טלָאװ רע --
 .םיא וצ ןעיניא ןקיטכיוו א טָאה רע ,ןסעומשכרוד

 רע ךַײלג ,ןָאטעג קוק א טשעדיכראפ םיא ףא יזול טָאה -- ?םיא וצ --
 .לָאמ עטשרע סָאד םיא טעז

 רעד ףא יװ ,קידנזַײװנָא ,טרעפטנעעג יזול טָאה -- ,טינ טציא ,ןיינ --
 ץלא ךָאנ טָאה רע סָאװ ,דניק ןפא ,ןענָאק-טינ ןקיטציא ןַײז ןופ עביס
 ,דניק סָאד טינ קידנעניימ ,רעבָא ןסעמערעדניא .ןטלאהעג לטנעה םאב
 ןרעוװש א םיא ףא טָאה ןרעטלא אב ענעעזעג סָאװרָאנ סָאד סָאװ ,ךיז רָאנ
 -מיא טינ זיא רע -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,טינ טציא -- .טכאמעג קורדנַײא
 ,דניצא דנאטש

 ?ןעד ןעוו --
 .ןלעװ טעוװ ,ילורס ,רע רָאנ ןעוו ,טכאנאב ,גָאטאב ,ןענוואד ןכָאנ --
 ןבָאה ןּפיל ענַײז ףא ןוא ,טזעגױרבעגנָא טאהעג ןיוש ךיז טָאה ילורס
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 טנגעגאב רע עכלעוו טימ ,רעטרעװ עזיב ענעי ןעמוק טלָאזעג ןיוש
 ןעמעוו ,ןשטנעמ טרָאס ןסיוועג א ןופ גנוקידיילאב עטסדנימ א לָאמ סעדעי
 לָאמ סָאד .גנוקידיילאב רעבראה טימ קירוצ טלָאצ ןוא טינ טגַײװשראפ רע
 יד רָאנ ןוא ,ןעמוקעגסיורא טינ ליומ ןַײז ןופ רעטרעוװ יד ןענַײז רעבָא
 טינ ןוא .ןענעיילרעביא טנָאקעג ןגיוא ענַײז ןיא ןעמ טָאה ערעייז שטַײט
 ,ךיז רע טָאה ןיזול וצ סָאװ ,ראפרעד רָאנ טינ יז ןענַײז ןעמוקעגסיורא
 רעשפע ןוא ,ךיוא רָאנ ,ןגיוצאב ערעדנא וצ יװ שרעדנא ,טגָאזעג יו
 םיא ןופ טגָאזעגּפָא טציא ךיז טָאה יזול זא ,סָאװ ,ראפרעד ,רעקירעד
 טָאה ,ןבָאה וצ ךערּפשעג םענעשטנּוװעג םעד םיא טימ ןוא ןעמענוצפוא
 עקאט דלאב רָאנ ,ןטלאהראפ טינ ךיז רעגנעל ,טמאזעג טינ ךיז ,יזול ,רע
 -נוזעגּפָא ,ןטַײװ ןַײז ןיא ןוא סיורא רעמיצסע ןופ ,טעװערעקעגּפָא ךיז
 .קעווא רעקלא ןטרעד

 ,ןבילבעג ןיילא זיא סָאװ ,ילורס זא ,רעטעּפש טַײצ לקיטש א ןיא
 -סעלאט ןַײז טרָאד ןופ ,עברָאט רעד אב ןערָאּפ סעּפע ןעמונעג ךיז טָאה
 ,טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ ןוא ,ןָאטעגנָא ייז ןוא ןעמונעגסיורא ןליפט-ןוא
 ןָאטעגסױא קירוצ ,ןענוואד סָאד טעקורמעגּפָא ךיגפא ,רעגייטש ןַײז יו
 ךיז רע טָאה--- ,טגיײלעגנַײרא עברָאט ןיא ייז ןוא ןליפט-ןוא-סעלאט םעד
 טעווס ביוא ,ןיימ ןטימ ,טזָאלעג סיורא ךיק ןיא רעמיצסע ןופ טשרעוצ
 ךערּפשעג א ןטסניד יד טימ ,ןעוועג טניוװעג זיא רע יװ ,ןוא ןזָאל ךיז
 .ןריפראפ וצ

 רעד ןופ גנומיטש ערעװש יד :טזָאלעג טינ סע ךיז טָאה לָאמ סָאד
 ,ןבעגעגרעביא ןטסניד יד יוװ ךיוא ךיז טָאה ןגרָאמירפ םענעי ןיא בוטש
 ףא דימָאט עקפאד ןענַײז סָאװ ,ןטסניד יד ,ייז ןוא ,טקעטשעגנָא ייז ךיוא
 עלא ןיא ןוא זיא-טינ-ןעמעוו טימ טיירג ןענַײז ןוא םינָאלאב ןכאז עניוזא
 ןרעג קירעביא טינ סעּפע ןילורס לָאמ סָאד ןבָאה ,ןעגנערבראפ וצ ןטַײצ
 רעד ףא םיא טָאה יז רָאנ יו ,ענכעק רעד אב ,רענייא אב ןוא ,טנגעגאב
 יירשעגסיוא רעקידעוװָאקעבמוא ןא ךיז טָאה ,ןעזרעד ןעמוקפורא לעוװש
 :ןסירעגסיורא ןָאט םענעדירפוצ טינ א ןיא

 ...ילורס בער ,טמוק לצָאק'ס --
 עטשרע יד ןוא טּפאכראפ דלאב עליפא ךיז עריומ סעמכאמ טָאה יז

 טלָאװעג ,עטזָאלעגוצ ןוא עקידנטכא רעמ ,ערעדנא טימ רעטרעוװ רָאּפ
 ,ערעדנא יד :טכאמעג קידנרעה טינ ןיוש ךיז טָאה רעבָא ילורס .ןטעלגראפ
 ןַײז ךַײלג ,טכאמעג ךיז ,טזָאלעגכרוד רעוא ַײבראפ יװ ,עטשרע יד יװ
 .ןייגוצַײבראפ רָאנ ,ןטלאהראפ וצ ךיז ךיק ןיא ָאד ןעוועג טינ זיא ןיימ
 ןעגנאגעגכרוד ךיק יד זיא רע--ןָאטעג דלאב עקאט רע טָאה יוזא ןוא
 .סיורא ףיוה ןיא זיוה ןופ ןוא

 רענעסָאלשעג רעד אב ןייטש ןעזעג םיא ןעמ טָאה לסיב א רעטעּפש
 דרָאב רעד ןיא ןוא םענָאּפ ןיא םיא טָאה טניוװ רעד ּוװ ,דָאס ןופ עקטרָאפ
 ןשיװצ ןופ ןוא דָאס ןופ ןיא סָאװ ,ילפנָא-טניוו רעדעי טימ ןוא ,טשטאּפעג
 -ראפ סיפ יד אב ןטנוא סעלָאּפ יד םיא ךיז ןבָאה ,ןעמוקעג רעמייב יד
 .ןביוה

 .רעייגקידיל רעטכארטראפ א ,רענעגָארטראפ א ןענאטשעג זיא רע

148 



 רעדיוו :ןעזעג םיא טָאה עמ ןעוװ ,םענורב םאב רעטעּפש עבלעז סָאד
 ירפצנאג ןופ ןיוש סָאװ ,רענייא יװ ,ןעזעגסיוא טָאה רע ןוא ,טכארטראפ
 .ןָאטניהא טַײצ יד ּוװ ,טכוז ןוא ךיז טלַײװגנאל ,ןָאט וצ סָאװ טינ רע טָאה

 וצ ןעמעוו טימ ןוא ּוװ ,ןסיוו טינ סָאד ,לַײװגנאל רעד טָא ,טָא ןוא
 -לאכימ ןופ עלעביטש ןיא טכארבעגנַײרא ףָאסעל םיא טָאה ,ןעגנערבראפ
 רָאנ םענייא ןטימ ,ןכעלגנעליקירעדינ םעד ןיא ,רעטיה-ףיוה םעד עק
 סייווש טימ טקעמשעג טָאה סָאװ ,לשיט ןוא לקנעב ,לטעבקנאב ןרעצליה
 -עקלויל ןקיליב ןוא רעצכעטַײרק עטענאיווראפ טימ ,טיורב-ןרָאק ןוא
 ןבעל לרעטצנעפ ןיילק ןייא רָאנ טָאה עלעביטש עצנאג סָאד ּוװ ןוא ,ןיטוט
 -נעטשאב טרָאד גָאטאב ךיוא םורעד ןוא ,טאהעג גנאגנַײרא םאב ריט רעד
 .רעטצניפ קיד

 טָאה ,ךעלטערד ףא עלעקַשָאלּפ א ,עלעּפמעל-גנעה קידנשָארג ,ןיילק א
 .טנערבעג לקניוו-עילעטס א ןיא ענַאקיא רעטרעכייראפ רעטלא ןא ראפ
 -עברעו עכעלטע--עלעקשטעלָאּפ ןרעצליה א ףא ,עלעּפמעל ןרעטנוא
 ,עקיטיוק לשעלפ א ךיוא ,וועטמָאי-עברעװ ןקירָאיאראפ ןופ ךָאנ ךעלטיר
 רָאּפ א ןאד ,"עינעשטשערק , ןופ רעסאוו ענענאטשעגרעביא ,עװָארג
 -עגּפָא בראפ ןופ ,רענרעצליה א ,לסיש ןוא רעלעט ענעדרע עשיפרָאד
 ןופ ןוא ,רעמ םילייק ןוא לבעמ םוש ןייק -- ןיוש ןוא .לפעל ,רענעכָארק
 סָאבעלאב רעד זיא ,דָאריזיױה ןוא עלעביטש םעד טָא ןופ ,ןצנאגניא םעד
 סָאװ ,עקלאכימ ,רענעכָארבעג-ןקור ןיא ,רעטלא ןא ןעוועג רעמיטנגייא ןוא
 .עיר רעכאווש טימ ןוא טאמיק לָאק א ןָא ןיוש

 ןגרָאמירפ םענעי ןיא ילורס ךיז טָאה ,עלעביטש םענעי ןיא ,ןיהא
 -יוזא ןוא .טלעטשעגנַײרא ,ףיוה ןיא ךיז ןעיירדמוא ןכעלטסוּפ ,ןגנאל ךָאנ
 ןופ זיא רע רָאנ יוװ ,דימָאט ןוא ,ןעועג טלא ןיוש זיא עקלאכימ יװ
 רע טָאה ,טעברא וצ ןרָאװעג טרעדָאפעגפוא טינ ןוא ןפורעג טינ ערעדנא
 ןוא ןעמונעג טינ ךיז ריא וצ ןוא טנַאמרעד טינ ןיילא לָאמנייק ךיז
 וצ עליפא ןַײז לָאז--ןַײרא שטנעמ א םיא וצ ןיא ךָאנ טציא יוויוזא
 סָאװ ,שטנעמ רעד ןכַײלג ןַײז טינ עליפא ןוא ,טַײצ רעד וצ טינ ,ירפ
 טָאה ךָאד-- ןפָאה טנָאקעג טינ עליפא רע טָאה םיא טימ ןעגנערבראפ
 וצ ךיז ףא טנידעג גנוקיטכעראב ןוא ץערעט ןטוג א ראפ םיא סָאד
 וצ םיא טימ ,ןשטנעמ ןראפ דעװָאק סעמכאמ ,טשרעמיולק ,ןוא ןטלאהראפ
 .ןביײללבראפ

 ןרעג ָאי עקפאד זיא ,טכאדעג ןעקלאכימ ךיז טָאה ,ילורס :ענדָאמ ןוא
 ןַײז וצ םיא טָאה רע ,טרעקראפ ,ןוא ,ןעגנערבראפ וצ םיא טימ ןעוועג
 סע טָאה ,עשַאקשינ, :ןבעגעגרעטנוא טומ ךָאנ םיא ,ןפלָאהעג טַײקליופ
 ,סָאװ טינ ךיז רע טָאה ןלַײא ,ןפיולטנא טינ טעװ טעברא יד ,ןסייהעג
 ןיש זיא'ס ןוא ,טעבראעגנָא גונעג ןיוש ךיז רע טָאה לאלכיב םערָאװ
 ?ןעור וצ ךיוא לָאמא םיא טַײצ

 ,ןעזעגסיוא טָאה'ס .טליּפשעג טָאּפש טימ טָאה ַײברעד םענָאּפ סילורס
 ןוא ןעניז ןיא טינ עליפא ןעקלאכימ טָאה ןוא טינ טרעה ןוא טדער רע
 טלא סעקלאכימ ןגעווטסעדנופ רע טָאה ,קידנבָאה ןעניז ןיא טינ ,ךָאד
 -לעוו ףא ,רענעי ןיא ,טעװערעקעג גנוטכיר רעסיוועג א ןיא לכייס לסיב
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 סָאװ ,רענעי ןיא ,סָאבעלאב ןַײז עייגענעב רעניד רעדעי ךיז טזָאל'ס רעכ
 סָאבעלאב ןַײז ףֹא ךיז טזָאל ,עליפא רעטסַײרטעג רעד ,רעניד רעדעי
 רע טגייל טסיזמוא זא ,סעלווא םיא טייגאב סָאבעלאב רעד זא ,ןדײרנַא
 -סיורא ןוא קירעביא זיא'ס לַײװ ,ַײרטעג יוזא םיא טניד ןוא קעווא ךיז
 טסייווא ןענַײז םיטאבעלאב יד ןופ ?סעקאידָאּפ , יד םערָאװ ,ןפרָאװעג
 .?סעקאידָאּפ , אראפ סָאװ ,ןיוש ןעמ

 ןסייב ןענַײז סָאװ ,סענַײט יד ןטלאהעגרעטנוא ַײברעד טָאה ילורס
 ,עקלאכימ ,טכערעג עקאט זיא רע זא :ןעקלאכימ אב ןעמוקעגפוא ןסעומש
 םיא ףא ןגייל ייז זא ,סקירעביא םיא טימ עקאט ךיז ןפאש ןטסניד יד זא
 ךָאנ ןוא .ןָאט וצ וועיוכעמ רָאג סע ןענַײז ןיילא ייז סָאװ ,סניוזא ףורא
 קידנעטש םיטאבעלאב יד ןביג ,ייז טימ גירק א סייב ,דימָאט סָאװ :רעמ
 סָאװ ,טדערעג ןסעמערעדניא סָאװ ,ןטסניד יד ,יײז טכערעג םעד ּפַא
 ,רע ןוא -- ,ייז ןעייג ןגרָאמ ,ייז ןעמוק טנַײה --?יײז ןענַײז רעניד אראפ
 ,טינ רָאג םיא טימ ךיז ןעמ טנכער ,רָאי ליפיוזא ָאד ןיוש טניד סָאװ
 .רעטכערעגמוא רעד דימָאט טבַײלב רע ןוא ,טנוה א טימ יו

 ...עקלאכימ ,טכערעג עקאט --
 רעלעקנוט רעד סעמכאמ ,סישייר .ןעועג לקנוט זיא עלעביטש ןיא

 יו ,טרָאד סעמכאמ ,סרעדנוזאב ןוא .ןגרָאמירפ םענעי ןופ לאלכיב ןַײש
 ,לרעטצנעפ םעניילק ,םענייא ןרעביא-- לקנוט ןגרָאמירפ עלא ,טגָאזעג
 .סיורא ףיוה ןיא טקוק סָאװ

 עשיפרָאד טימ ןוא טיורב-ןרָאק טימ טקעמשעג טציא ךיוא טָאה'ס
 ןעמאזוצ ,טָאה עקלאכימ סָאװ ,ךיור-עקרָאכאמ טימ ךיוא ןוא רעטַײרק
 לָאמ ןביז ןיוש ,רעטלא ןַײז ןופ ,סעמוראט רעשרעניד-טלא ןַײז טימ
 .ןזָאלעג עילעטס רעד וצ ,עקלויל רעטרעכיירעגכרוד

 -עג םעד ,קידנרעהסיוא טינ ,קידנרעהסיוא שיטָאּפש ,םיא טָאה ילורס
 :טליפעגטימ ןוא טרעיודאב םיא ,ןבעגעגּפָא טכער

 זיא רעטלע רעד ףא-- ,טגָאזעג רע טָאה-- ,עקלאכימ ,טכערעג --
 אב טניד סָאװ ,שטנעמ א טארפיב ,רעטזָאלראפ א טנוה א שטנעמ רעדעי
 רעשפע דלאב ןיוש זיא'ס ןוא .רעטלע רעד ףא שזורטס א טארפיב ,םענעי
 ףא ,ןיהא ,ןעקלאכימ ,םיא טַײצ טינ ןיוש ןיא יצ ןוא ,עקאט ַײדעק טינ
 .ןעלקעּפרעביא ךיז ,טלעוו-רענעי

 -ערּפשטימ ןַײז ןוא טמעראוועצ עקלאכימ ָאד ךיז טָאה -- ,סעמע ,ָאי --
 רע-- ,ןעמונעגנָא עייבטאמ רעקיטליג א ראפ ןוא טסנרע ראפ דייר סרעכ
 .עקאט ןיוש ךיז טיירג רע ןוא יוזא ךיוא טניימ

 ַאד עקלאכימ טָאה ,ןקיטעטשאב וצ עטגָאזעג סָאװרָאנ סָאד יידעק ןוא
 דמעה טיינעגסיוא ַײנ א לטעביקנאב ןופ סנּפָאקוצ ןַײז רעטנוא ןופ ןילורס
 ,ןזיוואב ,ןילורס ,םיא ןוא ןעמונעגריפא ןרעדולּפ ענעטנוװַײל עסַײװ ןוא
 ענָאטאמ א גנאל טינ טשרע םיא טָאה ענַײז רעטכָאט עשיפרָאד יד סָאװ
 .קיטיינ ערּוװק ןַײז וצ ץלא---טכארבעג

 ןעמענעגנָא םעד ןקראטשראפ וצ יידעק ,עקלאכימ טָאה רעטַײװ ןוא
 -רעד ךעליורטראפ םיא ,ןבעגעגפוא םיא טָאה ילורס סָאװ ,קנאדעג ןטוג
 ןוא ,רעטכָאט רעד אב ןבילקעגנָא לּפינק ןיילק א ךיוא טָאה רע זא ,טלייצ
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 ראפ עדוס א ףא ןוא ןפנָארב ףא---עלווידָאה ףא רעזאכ םעניילק א ךיוא
 .ןענָאמרעד ,םיא ןטיילאבסיורא ןכָאנ ,עמָאשענ ןַײז ןלָאז ייז ,טַײל עטוג

 סָאװ ,ןבעגעגרעביא םינָאמיס עקינייא ךיוא ןילורס רע טָאה ַײברעד
 עקאט יוזא זא ,רָאלק ןזַײװ עכלעוו ,טקרעמאב טַײצ עטצעל יד טָאה רע
 זא ןוא ,ןטכיר געוו ןיא דלאב עקאט ןיוש ךיז זומ רע זא ןוא ,סע זיא
 .ןעמוקעג זיא ָאש ןַײז

 :סנייא רעמונ ןעמיס ,לשָאמעל ,יוו
 ןוא לסיש יד סיוא טשאוו רע זא ,טכאנרעדפא ןסע ןכָאנ לָאמ סעדעי

 ,רעגיטש רעד יװ ,קעװא ייז טגייל ,קעװא ייז טלעטש ןוא לפעל םעד
 יז רע טפערט ,ירפרעדניא ףוא טייטש רע זא זיא ,ףורא רעלַײמ יד טימ
 .ּפָארא רעלַײמ יד טימ -- טרעקעגרעביא רעדייסעק

 :ייווצ רעמונ ןעמיס
 ןסיורד ןיא ירפרעדניא טייג רע זא ,טַײצ עטצעל יד לָאמ סעדעי

 אב זיא קיטעמדיּפ א ךַײלג ,לעוש רעד ןיא ןָא ךיז רע טגָאלש ,סיורא
 ןסעמערעדניא ןעוו ,םיא ןיא טעּפעשטראפ ךיז טלָאװ רע ןוא ןסירעצ םיא
 זא ,ךָאנ טלמעד םיא ךיז טכאד לָאמ סעדעי ןוא ,יוזא טינ סָאד זיא
 רע ךַײלג ,סיוטש א ןַײרא בוטש ןיא קירוצ ןסיורד ןופ םיא טוט רעצעמע
 .סיורד ןיא ןָאט וצ סָאװ טינ ןיוש טָאה רע זא ,םיא טגָאז

 יו ,ןרעה טנַײה רע לָאז ,רעקירעד רָאנ .םינָאמיס ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא
 ןַײז ןיא ,רעטלא ,רעדורב 'סָאבעלאב םעד ,סענָאמכאר-סטָאג רעד ,רע
 ןוא .ןעירשעג טינ לָאמנײק רעהא זיב טָאה רע יװ ,טַײרש לביטשרעביוא
 זיא יָאװָאמָאד רעד זא ,ןעשעג ָאד ףראד סעּפע זא ,ןעמיס א ןיא סָאד
 ..ןברָאק א ףראד רע זא ,קירעגנֹוה

 -- ,ןעמוקעג זיא ...רענעי ...רע טניז ,סע רע טליפ סרעדנוזאב ןוא --
 רעוװ ןוא ,ןָאטעג גָאז א ,קידנקוקמוא ךיז םייהעג יװ ,ָאד עקלאכימ טָאה
 .ןפורעגנָא טינ ןעמָאנ ןַײז ןוא טרעלקרעד טינ ,"רענעי, רעד ,"רע, רעד

 .ןָאטעג גערפ א ילורס םיא טָאה -- ?רעװ --
 רע) סָאװ ,טסאג רעד ,רעדורב רעטייווצ 'סָאבעלאב םעד ,רע --

 רָאנ ,עבער ןייק טינ ,וָאר ןייק טינ זיא (עקלאכימ ,רעכיז ףא סע טסייוו
 ךָאנ רע טָאה-- ,ןטוכעמ א סיָאװָאמָאד םעד ןוא ףעשאכעמ א רערעַײא
 ןעמאזוצ ליטש יא ךיוה יא ,טרָאװכירּפש שיגאמ א יװ ןוא רעמייהעג
 .טדערעגסיורא טרָאװ סָאד

 זיב לָאק ןַײז עסַײמ-סאשעב ןוא ,טלייצרעד ןילורס םעדכָאנ טָאה רע
 רע ןעוו ,לָאמעלא ןופ םיא טקנעדעג רע זא ,טריפרעד טאמיק דָאס א
 יו ,טריפעגפוא טינ ךיז רע טָאה לָאמנייק רעבָא ,ןעמוק טסאגוצ טגעלפ
 .ענדָאמ -- רעטציא

 -עג זיא רע טניז זא ,טיױרטראפנָא ןילורס רעדיו רע טָאה ָאד ןוא
 ןייגמוא רעטצנעפ ןוא ןריט יד רעטניה טכאנ עלא םיא רע טעז ,ןעמוק
 םיא טימ עריומ טָאה רע .ריט ,סעקלאכימ ,ןַײז רעטניה ךיוא עליפא ןוא
 זא ,טליפ רע ..גָאטאב עליפא ,ןענעגעגאב ךיז םיא טימ ,ןפערט וצ ךיז
 -עגראפ ילורס לָאז ןוא .טכארבעגטימ סטוג טינ ךיז טימ רע טָאה סעּפע
 סע ךיז לָאז ַײװעלאה ,עקלאכימ ,ןגָאז ןגיל לָאז רע ַײװעלאה ,ןעקנעד
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 טסייו עקלאכימ ףכאל טינ רע לָאז ?טכאל רע ...םיא טימ רָאנ ןקידנע
 .סניוזא ףא ןוויימ א זיא ןוא

 ךיז רע טָאה רעבָא דלאב .ןרָאװעג טסנרע עלַײװ א ףא ילורס זיא ָאד
 טָאה רע סָאװ ,סערעטניא לסיב עצנאג סָאד ןוא ,טכאלעצ ךיז ,טּפאכעג
 -לאכימ קידנרעהסיוא רעהא זיב ןוא קידנעמוקנַײרא ,טאהעג טשרעמיולק
 יו ,םיא ףא טקוקעג טָאה רע :טזָאלעגסױוא לָאמאטימ םיא ךיז טָאה ,ןעק
 עלעטָאברעװיױא ןַײז ןוא ,טרעטשעג םיא טָאה עקלאכימ ,סקירעביא ףֹא
 .ןכָארקעג טינ ּפָאק ןיא רעמ םיא זיא ַײרעדױלּפ

 ןצעזרָאפ רעטַײװ טָאה רע ,ןענאטשראפ טינ רעבָא טָאה עקלאכימ
 -ורס טימ ןטלאהרעטנוא ךיז סעומש ןיא ןוא ןלייצרעד ןַײז ןוא ,טלָאװעג
 -אטימ רעבָא ךיז טָאה .ןגיוצעג גערב א ןָא ןוא קע ןא ןָא ךיז טלָאװ ןיל
 ןעקלאכימ וצ סָאװ ,טרעהרעד ןפור לָאק א ןעקלאכימ וצ ךיק ןופ לָאמ
 רעבָא קידנעַײז .ןעגנאגרעד ןעװעג טינ ךיג יוזא רעכיז סע טלָאװ ןיילא
 רעטָאּפ טלָאװעג טציא םיא ןופ טָאה רענעי סעמכאמ ןוא ,ןילורס טימ
 ריט רעד ףא םיא ןוא טכאמעג םאזקרעמפוא ךַײלג םיא רע טָאה ,ןרעוו
 ;ןזיװעגנָא ךיק-בוטש רעד וצ

 ןעקלאכימ ,םיא טפור עמ ,ןייג רע לָאז --
 עלעביטש ןופ ןרעג קירעביא טינ ןוא ןכָארקעצ-בלאה זיא עקלאכימ

 -עגסיורא ךָאנרעד ךיז טָאה'ס יו ןוא ,גנאל ץנאג ףא לָאמ סָאד .סיורא
 םיא אב טָאה סָאד ןוא ,ןָאטוצּפָא לָאמאטימ ןטעברא עכעלטע ףא-- טלעטש
 ,טרעדָאפעג טַײצ עשּפיה

 טשינ ןוא ,ןָאט וצ סָאװ ןבָאה טינ סעמכאמ ,לַײװרעד ילורס ןוא
 ןיילא רעשפע ,טָאה ,ןרעקמוא םיטאבעלאב יד וצ קירוצ ךיז קידנלעוו
 ןגיל ןגיוצעגסיוא ךיז לטעב-קנאב סעקלאכימ ףא ,טקרעמאב טינ ךיז ראפ
 ןא עלעביטשישזורטס דמערפ א ןיא ,רעגעלעג ןדמערפ ןפא -- ןפָארטעג
 -עברעוו לסיב ןטימ ,סנּפָאקוצ עלעּפמעל ןוא ענָאקיא רעד טימ ,ךעריוא
 םענופ טפול רעטפמעדעג ןוא סייווש סנטלא ןטימ ,ךעייר-רעצכעטַײרק ןוא
 ...טכאמעג ןעלמערד ךעלעמאּפ ,ךעלעמאּפ םיא טָאה ץלא סָאד ןוא -- ןטלא

 טָאה סָאװ ,ןסיורד רעקיטניו רענטומעלאק רעד--וצרעד ןבעגעגוצ
 ,טנעקעג רָאנ יװ ,ךיז טָאה רערעדעי ןוא ,טגָאיעגנָא טעמוא ןעמעלא ףא
 ןילורס טָאה ץלא סַאד טָא-- ,טכוזעגּפָא סרעכעלמייה ןוא סרעסעב סעּפע
 ףָאלש א ןוא ,טכאמעג ביל טפול עטפמעדעג ןוא ןַײש ענעגָאלשעג יד
 ךיוא ןיוש עלעביטש סָאד םיא טָאה דלאב ןוא ,ןעמוקעג םיא ףֹא זיא
 ,טרעהעג ןעּפָארכ

 ןיא ןוא ךיק ןיא טעברא ןַײז טָאה עקלאכימ ןעוו ,רעטעּפש ליפ ןוא
 ,טרעקעגמוא ךיז עלעביטש ןיא קירוצ ןוא טקידנעראפ טאהעג ןיוש ףיוה
 -עד ראפ ןוא ,ןפָארטעג ןעּפָארכ ןטימ ןטסעב ןיא טשרע ןילורס רע טָאה
 ,ךעלריטאנ ,םיא רע טָאה ,ןקידנפָאלש םעד ןעווענאש ןלעװ ןוא ץערעכער
 ןטלאהעג ליטש רעייז עלַײװ א ךיז טָאה רע ,טרעקראפ .טקעװעג טינ
 ,רענעמונעגריפ ןיילא ףא ןוא סיורא עלעביטש ןופ רעליטש ךָאנ ךָאנרעד
 רעמאק ןיא ןוא לאטש ןיא טעברא רענעגנוווצעג-טינ ןוא רעקיליװַײרפ
 ,טזָאלעגקעװא ךיז
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 יידעק ,זיוה ןַײז ןופ סיורא ןגרָאמירפ םענעי זיא רעבשאמ עשיומ זא
 ןַײז ןיא ,טפעשעג ןַײז ןיא ,טַײצ רעד ןיא גָאט עלא יװ ,ןזָאל וצ ךיז
 סָאװ ,ילורס ,סנטשרע-- טקירדעג טימעג ןַײז ףא ןבָאה ,רָאטנָאק-טלעג
 טדַײנש ,עטָאּפאק רענערילָאק-דרע ןַײז ןיא םיא טעזרעד רע ןעוו ,דימָאט
 ,טַײקכעלמענעגנָאמוא ךיז ראפ סיורָאפ טעז רע ןוא ץראה םאב םיא רע
 ןטכעלש א ראפ טניד יז זא ,ןעמונעגנָא זיא סָאװ ,ךאז רעדעי ןופ יװ
 ,רעטכעלש א ןַײז םיא טכאנרעדפא רעד טעוװ ,גָאטאב םיא רע טעז .ןעמיס
 -ניא ןוא ,ןעמעלָאכ סעּפע סיוועג םיא טכאנאב ךיז טעװ-- טכאנרעדפא
 בלאה א ןוא ןיג טוג טינ םיא גָאט רעצנאג רעד טעװ-- ןעוו ירפרעד
 .ןַײז עכינ טינ םיא טצוװ ןבעל

 יד םיא ראפ טלָאװ עמ יװ ,טליפעג טָאה רע :לָאמ סָאד ךיוא יוזא
 .זָאלג רעביא טנעמיד א טימ ןטינשעג ןוא ןעגנאגעגכרוד טַײצ עצנאג
 טימ ,גנאג ןקידלטַײז ןַײז טימ ןענאטשעג ןגיוא יד ראפ םיא זיא ילורס
 ןַײז ,ןעמוקנַײרא םאב ןגַײװש ןַײז טימ ךיוא ,קילב ןקידנקוק-םורק ןַײז
 סעשיומ עלא ןופ ןגַײװש-קירוצ סָאד ןוא ,םענייק ןעוועשטניוו טינרָאג
 .בוטש ןיא ךיז ןזַײװ סילורס סאשעב ,טנַײה ענעגייא

 טָאה רע .ןסיוועג ןַײז ףא ןייטש רערעווש רעד :יזול -- עטייווצ סָאד
 זיא רעדורב ןטימ טַײקנדירפוצמוא יד ןוא סעקיולכאמ יד זא ,טליפעג
 געוו םעניימעגלא ןופ טעװערעקעגּפָא טָאה רענעי לַײװ ,ראפרעד רָאנ טינ
 -עגלא יד טימ טינ טמיטש עכלעוו ,עטיש רעדנא ןא ןעמונעגנָא טָאה ןוא
 ,ןליוו ןטוג אב ,סניוזא ךיז טזָאל ףָאסלָאקּפָאס לַײװ ,ןיינ .ענעמונעגנָא ןיימ
 -רעטנוא-ןציּפש עפראש יד ,ןַײז לכיומ ,סעָאט ןיא זיא רענעי עליפא ביוא
 טימ עליפא ןפיוא ןסיוועג א ףא ןוא ,זיא-טינ'סייוו ןוא ,ןבַײראפ -- ןדייש
 .ןןבעלנעמאזוצ ךיז ןוא ןכאמ םעלָאש סעָאט סמענעי

 ,סָאד זיא טּפיױהרעד .עביסיטּפיוה יד ס ָא ד טינ ןוא ראפרעד טינ ,ןיינ
 ,ןטָארטעגסיױרא רעקיא ןא םענייא ןגעק ָאד זיא רענעי סָאװ ,עשיומ טליפ
 יד סָאװ ןוא ןעמונעגנָא טלעװ רעצנאג רעד ןופ זיא סָאװ ,םעד ןגעק
 וצ רעמ סָאװ ןבערטש םעד ןגעק :םיא ףא ךיז טלאה טלעװ עצנאג
 ..טימרעד ןעמעש טינ ךיז ןוא ןרעו וצ ךַײר ,ןַײז וצ ךַײר ,ןברעוורעד
 -כַײלג רָאג ןכאז עניוזא וצ רעהא זיב זיא סָאװ ,רע טליפ ,ןיזול אב ןוא
 יִצ ,ךַײר ָאי יצ ןוא ,ןעמונראפ טינ טימרעד ךיז טָאה ,ןעוועג קיטליג
 אב-- ,ףורעד טקוקעגמורא טינ ךיז ,ןעגנאגעגנָא טינ םיא זיא ךַײר טינ
 -עג שינערעקרעביא קיטש א ןעניז םעד ןיא טציא זיא ,רע טליפ ,ןיזול
 ,גנוטכאראפ טימ עליפא ןוא לטיב טימ ,םורק רע טקוק סעּפע :ןעמוק
 רעוו ,ףורעד ןקוק וצ ,ןעז וצ סָאד ערייוא ןא ראפ טלאה רע ךַײלג
 .ןבָאה וצ עָאנאה ןופרעד -- טסעומש

 ןַײז ןופ טַײצ עצנאג יד ןיזול אב ,עשיומ ,רע טקרעמאב סָאד ןוא
 ןטולכאל ןַײז ןיא ,ךיז ןטלאה ןַײז ןיא ,קילב ןַײז ןיא---ָאד ןַײז ןטצעל
 ןעשיומ ,םיא עייגענ זיא סָאװ ,םעד םעלא וצ גנויצאב רעקיטליגכַײלג
 ךָאד ,קירעביא טינ ךיוא ,ךיז רע טגעלפ לָאמשרעדנא ןא ןכלעוװ טימ
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 ,רע זיא רעבָא לָאמ סָאד .וואא ,טייג'ס יװ ,ןגערפסיוא םיא ,ןריסערעטניא
 -רעד עמ זא רָאנ ,טינ טגערפ ןיילא רע רָאנ טינ סָאװ ,רעדמערפ א יװ
 ראפרעד ָאטינ זיא'ס ךַײלג ,ןרעה וצ ןופ סיוא ךיז רע טיירד ,םיא טלייצ
 .רעיוא ןַײז ןיא טרָא ןייק

 -ניא יצ ,קיניײו םיא טרא'ס ןוא ןָא טינ טייג ,ןעשיומ ,םיא ,סעמע
 זיא ןיילא רע לַײװ ,טינ יצ ,רעדורב ןַײז ָאי םעד טימ ךיז טריסערעט
 ךָאנ ןעוו ,ןרָאי יד קעוװא ןיוש ןענַײז'ס ןוא .קעווא טַײװ ןעניז םעד ןיא
 -ליוו ןוא טַײקכַײר ןופ לּפאטש םעַײנ א ףא ןגַײטשפורא לָאמ סעדעי
 ,ןגיטשעג ךעלטנרָא רע זיא יצ ,ןעז ,ןקוקמוא קירוצ ךיז רע טגעלפ דנאטש
 ןַײז אב יװ ,רעדורב ןַײז אב םעד ןגעװ ןגערפנָא ךיז לָאמ סעדעי ןוא
 .ןסיוועג

 ןוא טפעשעג ןשיװצ ,לָאמ סעדעי ןעוו ,ןרָאי יד קעוװא ךיוא ןענַײז'ס
 ךיז ,ןלעטשּפָא ךיז יו ,ןכאמ סעקָאספאה עסיוועג יו רע טגעלפ ,טפעשעג
 טימ טַײצ לקיטש סיוועג א ןוא--"עלַײװ א גונעג, :ןגָאז ךיז ,ןטלאהּפָא
 וצ לָאמא ,קעווא ןבער ןַײז וצ לָאמא .ןעמענראפ ךיז םינָאיניא ערעכעה
 טרעטַײװרעד טַײצ עסיוועג א ןפיוא ןלעדייא ןא ףֹא ןוא ,רעדורב ןַײז
 .ןעגנערבראפ ןכעלגעטלא םענופ

 רע .סעקָאספאה ענייק טפעשעג וצ טפעשעג ןופ .טַײצ יד קעווא טציא
 ,ןטפעשעג יד טימ ןָא טריפ ןיוש רע טינ ךַײלג ,ןעגנולשראפ יוזא זיא
 ןָאק רע ,ןטכארט וצ ייז ןופ ףוא טינ לָאמנײק טרעה רע ;םיא טימ ייז רָאנ
 ךיוא רע לי ,טכאד םיא יװ ,ןוא ,ןלעװ לָאז רע עליפא ,ןרעהפוא טינ
 .ןרעהפוא טינ

 יד סרעדנוזאב ,ןענָאמרעד דניז א ןיא יו םיא טמוק רעדורב רעד ןוא
 סולשאב ןַײז טימ סרעדנוזאב ןוא ,ןעמוק לָאמ טצעל ןַײז ,טַײצ עטצעל
 -יר ןופרעד ןלעװ ,טסייו רע יװ ,סָאװ ,ןבַײלבראפ וצ טָאטש ןיא ָאד
 טָאה ץראה סרעדורב ןַײז ןיא זא ,טליפ רע סעמכאמ :;ןעמוקסיורא ןעגנוב
 ,רע ןכלעוו טימ ,םעד םעלא עייגענעב טצעזאב ליפעג-סגנוטכאראפ א ךיז
 -ראפ טכאנ יװ גָאט זיא רע סָאװ טימ ,ןעגנולשראפ יוזא זיא ,עשיומ
 ןלעװ רעִירפ זא ,טסייו רע ןוא ,ןײטשנָא טינ םיא טוט סָאד ןוא .ןעמונ
 עסיורג ךיוא ,ךעלגעמ ,ןלעװ ךָאנרעד ,ןַײז סעקיולכאמ עניילק ןופרעד
 .ןכערבסיוא

 זא ,טַײצ רעטצעל רעד ראפ ךיז ןעק ןוא רע טסייוו ךָאנ וצרעד
 טימ ןעמאזוצ ,ןטפעשעג עקידנעייג-טוג ענַײז ןופ סקּוװ ןטימ ןעמאזוצ
 ןשיװצ טָאטש רעד רעסיוא ךיוא טַײװ ןוא טָאטש ןיא ןעזנָא ןסיורג ןַײז
 סָאװ ,קילג ןטימ ןעמאזוצ ;ןכַײלג ןַײז ןוא םיריווג ,טַײל-טלעג ,םירכָאס
 ,םעד םעלא טימ ןעמאזוצ ,ןטַײז עלא ןופ ןָא םיא וצ קידנעמָארטש טמוק
 -- ,טקראטשעג םיא ןיא עדימ עסיוועג א ,ןליוװ ןַײז ןגעק רעשפע ,ךיז טָאה
 זיא יז ,ריא ןופ טסּוװעג טינ רע טָאה רעירפ סָאװ ,ןכָאצינ ןופ עדימ יד
 ,זיוה סרעטָאפ ןַײז ןופ ענעגייא ענַײז עלא יװ ,םיא ,ןעוועג דמערפ םיא
 ןוא לָאמ וצ לָאמ ןופ ךיז יז טקראטש טציא ןוא ,טקנעדעג רע לפיוו ףא
 ,ןדַײל טינ ןַאק ןוא קילג ןַײז ןופ ףעטוש-טימ א ןוא ןרעטיילאב א טרעוו
 .ןגעקטנא ריא ךיז טלעטש עמ זא
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 ,טַײל-טפעשעג ,םירכָאס עייגענעב ,רע טקרעמאב ,ענַײז עדימ יד טָא
 א וצ טיײירג רע זיא ,ןכָאצינ ןיא םיא טייגס ןעוו ,לָאמ סעדעי סָאװ
 -סיוא סנַײז יבא ,ןגיילרעד וצ זיא-טינ'ס-לפיוו טפעשעג זיא-טינירעסָאװ
 ןיא ךיוא ןוא .ןעניוועגסיוא רָאנָאה ןשידיגענ ןַײז יבא ,ןרילראפ ;ןריפ
 .רָאנָאה ןיא ןייג ןָא םיא סע טבייה ,םיא טכאד ,רעדורב ןטימ לאפ םעד
 ,עשיומ ,רע סָאװ ,ןבַײלב וצ '* ןיא סולשאב סמענעי זא ,טכער זיא'ס
 -עגנָא טינ םיא זיא סָאװ ,םעד ןגעק ,ךיז ןגעק סולשאב א יװ םיא טלאה
 ןגעו ךיז טלדנאה ָאד סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ-- ,םיא אב לָאז ,םענ
 ,לעז ןייא ,עמָאשענ ןייא טבעלעג גנאלנרָאי טָאה רע ןכלעוו טימ ,רעדורב
 -יק ,ןטלאה וצ םיא זיב ,טאהעג ַײשּפָא ליפיוזא טָאה רע ןכלעוו ראפ ןוא
 זיא ,ףורעד טקוקעג טינ-- !ךערעד-עריומ א ראפ ,ןבער ןַײז יו ,טאמ
 ןוא ןַײז רעדיװרעד קראטש םיא סולשאב רעד טָא לָאז טציא זא ,טכער
 ףא טָאה ילורס ,ןכַײלגראפ וצ טינ ,יװ ,ןקריוו טכעלש יוזא טימעג ןַײז ףא
 .טקריוועג טכעלש טנַײה םיא

 ןופ ןגרָאמירפ םענעי זיא רע סאשעב ,טכארטעג עשיומ טָאה יוזא טָא
 .סיורא זיוה ןַײז

 סאג ענעגעלעגּפָא-ליטש ןַײז ןעגנאגעגכרוד םעדכָאנרעד דלאב זיא רע
 לייט ןטשרעבייא םעד וצ ךַײט ןכרוד טריפ סָאװ ,קירב ןפא ףורא זיא ןוא
 סעדעי יװ ,טנגעגאב טינ לָאמ סָאד רע טָאה ,קירב ןפא קידנעיײג .טָאטש
 ןעייג סָאװ ,יד עלא םענָאּפ טגיילעגפוא טוג א טימ ,טניווװעג זיא רע לָאמ
 ןיינ .רעטנוא ןגרָאמ-טוג םעד םיא ןגָארט ןוא טָאטש ןופ ןגעקטנא םיא
 ןענַײז סָאװ ,יד טינ-- ,טקרעמאב טינ רָאג םענייק יו רע טָאה לָאמ סָאד
 -נָא ןטניה ןופ םיא ןענַײז סָאװ ,יד טינ ךיוא ,ןעמוקעג ןגעקטנא םיא
 .ןעגנאגעג

 סָאװ ,רעטעװ ןוא טניו ןטכעלש םעד טקרעמאב טינ עליפא טָאה רע
 -ראפ ךַײט ןצנאג םעד ךיוא טכאמ סָאװ ,ךַײט ןופ סעגערב יד אב טביוטש
 ןקידנסקאוו:טכידעג ןוא -ךיוה םענופ סעקשטיה יד טגייב ןוא ןעלקנוט
 שּפיה ,רעסאוו ןיא ףיט עקערטש עשּפיה א טמענראפ רעכלעוו ,טערעשט
 -עשט ןשיװצ יו ,סָאד ךיוא טקרעמאב טינ טָאה רע .גערב םענופ רעטַײוװ
 ,ןגרָאמירפ עלא ןוא דימָאט עלא יװ ,טנַײה ךיוא זיא שינעטכידעג-טער
 -יפ רעטלא ,רעלעטָאברעװיױא רעד ,ןַײרא טסבראה ןפיט ןזיב ןוא רעמוז
 ןגיוא ענעזָאלעצ-קירעסאוו ןוא סיפ ענעלָארדעגנָא יד טימ ןענאטשעג רעש
 -- ןסאנ ןוא ןטצענעגכרוד םעד עלעפיש-רעטלומ לָאמש ,ןיילק ןַײז ףא
 -אב טכַײל םיא ,ןקרעמאב ָאי םיא רע טוט דימָאט ןכלעוו ,רעשיפ רענעי
 ןבשזעכיעסָאנראּפ ןוא -סנבעל ןַײז טשרעמיולק םיא ראפ טוט ןוא ןרעיוד
 רע זיא ןיילא לַײװ ,טקיטכעמלופאב ףורעד םיא טָאה רענעי ךַײלג ,ןכאמ
 .ןבשזעכ ןיא ךאווש

 רעד ףא ןעמוקעגפורא זיא רע יוזאיו ,טקרעמאב טינ ךיוא טָאה רע
 -ַארט םאב זא-- ,טינ ךיוא ןוא ,ןענופעג ךיז טָאה רָאטנָאק ןַײז ּוװ ,סאג
 ,ןענאטשעג עלעקשטירב א טציא סעּפע זיא ,רָאטנָאק ןופ זיוה ןבעל ,ראוט

 .רעזַײװגעװ +
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 ,דמערפ רעד ןופ רעצעמע זא ,ןטַײטאב טפראדאב סָאד טָאה סיוועג סָאװ
 -עגוצ רעהא זיא ךעַילָאש א עימָאנָאקע רעשיצירּפ א ןופ ,טנגעג רעד ןופ
 ןיא ןאמרופ םעד טָאה ,ןבָאה רָאטנָאק ןיא םיא וצ ףראד רעכלעוו ,ןרָאפ
 .קינייװניא ןַײרא ןיילא ןוא טזָאלעג ןסיורד

 -געמראפ א ,ןדַיי ןקידלטעטשניילק א ןופ ןַײז טנָאקעג ךיוא טָאה'ס
 קיטיינ ןעשיומ וצ טפראדעג טפעשעג בילוצ טָאה רעכלעוו ,רעכיוס ןכעל
 ביײהנָא םוצ ,רָאטנָאק ןופ גנונעפע רעד וצ ךַײלג ,ירפצנאג ףא טָאה ןוא
 .טלעטשעגוצ ךיז ןוא טנכערעגסיוא גָאט

 א סעשיומ עקאט ןיילא רָאנ ,רעדמערפ ןייק טינ זא ,רעבָא ךעלגעמ
 םעכָאנ ,רענַײז םעדייא רעגנוי רעד סנטסרעמ-- ,רענעגייא ןא ,ךעִילָאש
 טַײצ ןופ ,ןדייר שילױּפ טוג ןַײז סעמכאמ ,טגעלפ רע ןעמעוו ,רעשטנעל
 ןעוו ,ןקישסיורא רעטיג עשיצירּפ רעביא ,ץניװָארּפ רעד רעביא טַײצ וצ
 -ָארּפ ןוא טלעג רעדָא :טפראדעג ,םיצירּפ יד וצ ,ייז וצ טָאה ,עשיומ ,רע
 -ראפ ןוא ןריפ ןכערּפשעג רעדָא ,ןענָאמפוא סעָאװלאה עטלא ןופ טנעצ
 ,עַײנ ןגעוו ייז טימ ןעלדנאה

 ןיילא רָאנ ,םענייק טינ עקאט טרעהעג עקשטירב יד טָאה לָאמ סָאד
 -עג עזַײר-ץניװָארּפ א ןופ םעדייא ןַײז עקאט סָאװרָאנ טָאה יז .ןעשיומ
 םייהא טינ סעּפע לָאמ סָאד יז ןיא ,רעגייטש רעד יװ טינ רעבָא .טכארב
 ,ןעמיס א ןַײז טלָאזעג טָאה סָאד סָאװ ,רָאטנָאק רעד וצ רָאנ ,ןרָאפראפ
 .רעגייטש רעד יװ טינ ןעוועג עזַײר יד ךיוא זיא סעּפע זא

 -עג רָאג רעדָא געוו ןופ םעכָאנ לָאמ סָאד ,סיוא טזַײװ ,טָאה סעּפע
 סָאד ןוא ,טכארבעג סעַידעי ענעשטנּוװעג ןייק טינ רָאג רעדָא ,ענעשטנּוװ
 ,ןרָאפראפ רעהא געוו ןופ ךַײלג לָאז רע ,עביס א ראפ טנידעג םיא טָאה
 ,ןעמיראב רעווש ןראפ ךיז רע לָאז ,עַידעי רעטוג א רָאג טימ ביוא ,יידעק
 טימ ,ןרעה ןלָאז עלא זא ,לָאק א ףא ,ןעוועג טניווועג זיא רע יװ ,ןוא
 וצ דָאסעב םיא רע לָאז ,טוג טינ ,טרעקראפ ביוא ןוא ;ןלייט ךיז םיא
 ךיז טרָאפ רעבָא ,ןרעפטנעראפ ךיז לָאק ןפא טינ ןיוש ןוא ןָאט ןסיוו
 ןעוועג טלָאװ ,רע טינ ןעוו זא ,ןגיילסיוא יוזא ךאז יד ןוא ןלעטשסיורא
 .טריסאּפ סרעמילש ליפ ,ךעלגעמ ,ךָאנ טלָאװ ,רע טינ ןעוו ,רעגרע

 .ןעוועג עקאט סָאד זיא יוזא ןוא
 רעדייא ךָאנ זיא יוזא ,ןַײרא רָאטנָאק ןיא ךיז וצ טציא זיא עשיומ זא

 סָאװ ,ענעי ,רָאטנָאק ןַײז ןופ רעכוזאב עקידנעטשאב יד ןעזרעד טָאה רע
 ,לָאמ סעדעי סָאװ ןוא ,טרָאד ןופ סיורא טינ לָאמנייק טאמיק ןכירק
 -עגנָא יד טימ ןכערּפשעג ןריפ רעדָא ייז ןעמ טפערט ,טמוק עמ ןעוו
 -אמש םעלָאש יװ ,ןרעדנא ןטימ סנייא-- לדער א ןיא רעדָא ,עטלעטש
 -עג ףרָאװ א םיא ךיז טָאה-- ערעדנא ןוא רעקידמעראברעד ילאצ ,ןָאיר
 -ײז םעדיא רענטלאטש ,רעכיה רעד ,םעכָאנ ןגיא יד ןיא ןָאט
 .רענ

 ןַײז לַײװ ,רעמיראב לסיב ןיילק טינ ןוא רעטאווערָאנָאה רעד :וועגא
 עשילוּפ טימ רָאנ ,טפעשעג בילוצ ,סעריוד עשּפיה ןופ טָאה עילימאפ
 -עג א סעּפע טָאה ןדייר-שידַיי ןַײז ןיא ךיוא סָאװ ןוא ,טרעקראפ םיצירּפ
 רע סעמכאמ ,"ךע, טרָאװ םעניא סרעדנוזאב ,ןעגנולקעג ץלָאטש רעסיוו
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 רעשיבאראסעביבלאה ןַײז ןופ עלא יװ ןוא ,ץענעמאק ןופ טמאטשעג טָאה
 .ןעגנָאגעג , ןוא "גנָאל, ,"ךע,, ןטימ טדערעג טָאה ,טנגעג

 א דימָאט .טדיילקעג שיצירּפ-בלאה ,שידיסכ-בלאה ןעוועג זיא רע
 טָאה רע יוזאיו ,ןפיוא ןטימ רעקירעד ךיז טָאה סָאװ ,רערעביוז קראטש
 -עב םוצ ליפ טלייטעגסיוא ךיז ,ןגָארטעג רעדיילק עקידעכָאװ יד עליפא
 טָאה לדרעב עצראווש סָאד .סמעדייא עכַײר ןכַײלג ןַײז עלא ןופ ןרעס
 .טלייטעגסיוא קראטש זָאנ רעקיורמוא-ךעלצרוק רעד טימ םענָאּפ סַײװ ןַײז

 ףא ןוא ,ךעלנייועג יו רעסַײװ ןעוועג םענָאּפ ןַײז זיא לָאמ סָאד
 סָאװ ,סאלב ךיוא ---ןעמענ טַײקסאלב ךיז ףא ןָאק םענָאּפ סַײװ א לפיוו
 ןפָאלש טינ טימ ןלאפ עכעלנייוועג ןיא ןרעלקרעד טנָאקעג ןעמ טָאה סָאד
 לָאמ סקיטציא ,ןינ רעבָא .טַײקדימ-געװ טימ ןוא טכאניעזַײר א ךָאנ
 ,טָאה סעּפע :טנעקרעד סעּפע ךָאנ ,טַײקדימ רעסיוא ,ףורעד ןעמ טָאה
 1 .ןפָארטעג םיא טימ ,סיוא טזַײװ

 ןקַיורמוא ,ןטפָא וצ סמעכָאנ ןיא רָאנ טינ טקירדעגסיוא ךיז טָאה סָאד
 עליפא טפָא םיא טפערט סָאד סָאװ ,זָאנ רעכעלצרוק רעד טימ ןערָאמש
 ןַײז ןיא סָאװ ,טַײקידלודעגמוא ןַײז ןיא רָאנ ,קַיורמוא קירעביא טינ ןעוו
 טציא םיא טָאה טַײקידלודעגמוא יד טָא .טקירדעגסיוא רעּפרעק ןצנאג
 יד רעביא יו טכאמעג םיא ,ןעיירדמוא ךיז רָאטנָאק רעד רעביא טכאמעג
 ףֹא ןרעג ןרעפטנע טינ ,ןקוקרעבירא ּפעק סרעכוזאב ןוא עטלעטשעגנָא
 ,טקאהעגּפָא ,ץרוק ןרעפטנע רעדָא ,טגערפעג םיא טָאה'מ סָאװ ,סעגארפ יד
 ,טדנעוװעג ריט רעד וצ ןגיוא יד ןטלאה טַײצ עצנאג יד ןוא ,קידנליװ טינ
 ,רעווש ןַײז טניימעג לָאמ סָאד -- רעצעמע זא ,טראוועג טָאה רע ןענאוונופ
 ,ןזילוװאב ךיז ףראד --- עשיומ

 ךיז טָאה רָאטנָאק יד רָאנ יװ ,ןרָאפעגנָא ךַײלג עקאט זיא ,םעכָאנ ,רע
 -עפ סָאװ ,רעד ,ןָאיראמש םעלָאש רענעמוקעגנָא-דלאב רעד .טנפעעגפוא
 -רעד ,רָאטנָאק ןיא עטשרע יד ןופ דימָאט זיא ןוא רעדייסעק ךיז טרעד
 א םיא ןבעל טווּורּפעג ךַײלג ךיז טָאה ,ןעזסיוא טרעדורעצ ןַײז קידנעעז
 א ןיא סָאװ ,לּפעק ןַײז טימ ןוא למענעּפ שיסקופ-םורפ ןַײז טימ ןָאט בַײר
 ,עקידעפינכ טימ ןוא ןעמוקרעטנוא םיא וצ טוורּפעג ,ןגיובעגנָא טַײז
 ,ןּפאטסיוא ןעמונעג טָאה רע .ןקעמשמורא יװ ןעמונעג םיא דייר עכעלסיז
 רעד ןיא ץערָאּפ א ראפ סָאװ ןופ ,ןפערט טוװּורּפעג ,טמוק רע ןענאוונופ
 םיא םוראנטניה -- רעקירעד ןוא ,ךיז טרעה סָאװ ,ןגערפסיוא ןוא ,טנגעג
 טעװ רענעי זא ,ןעזעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןוא ,ןקוקנַײרא ןגיוא יד ןיא
 .ןעמוקאבסיורא קוק ןטימ רָאנ ןיילא -- ןרעפטנע טינ ףורעד

 טַײװ יוװ ,לָאמ סָאד זיא רע .טזָאלעג טינ ךיז טָאה רעבָא םעכָאנ
 עקידנגָאז טשינרָאג ,עצרוק טימ ןעמוקעגּפָא סעגארפ סנָאיראמש ,ךעלגעמ
 זיא רע .טזָאלעגנַײרא טינ ךיז ןסעומש ערעגנעל רעמ ןיא ןוא סרעפטנע
 ןצעמע אב ףראד רע טשרעמיולק ,ןעגנאגעגּפָא עליפא דייר יד ןטימניא
 יידעק ,רָאנ רעבָא ןסעמערעדניא .ןגערפרעד סעּפע ךיז ןטלעטשעגנָא ןא
 סָאװ ,םעד ףא ןקוקסיורא ןוא ןטראוו ןוא ןבַײלב ןיילא ,ןעיירדוצסיוא ךיז
 ,רעווש ןַײז -- ןעועג קיטיינ טציא דלודעגמוא ןַײז ןיא ןטסרעמא םיא זיא
 .עשיומ
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 -אב יד ,ךעלנייוועג יװ ,םיא ןענַײז דלאב .ןַײרא רענעי זיא טָא ןוא
 ןעיניא ןקיטכיו א טימ רעװ-- ןעגנאגעג ןגעקטנא רעכוזאב עקידנעטש
 רָאנ ,ןקיטכיוו ןייק טימ טינ רעװ ,םיא ףא טראוועג טָאה רע ןכלעוו טימ
 -צערעכערעד םעד ןוא ןייג וצ ןגעקטנא דיגָאנ א ,רעגייטש רעד יוװ ,טאלג
 ןַײז לָאמאטימ רעבָא טָאה עשיומ זא .ןגָארטרעטנוא םיא ןגרָאמ-טוג ןקיד
 ןופ ןטרעדורעצ א ,טכאדעג טָאה םיא יװ ,ןוא ,ןעזרעד ןסאלב א םעדייא
 -טלעג ןוא ןטנעילק ,רעכוזאב יד טימ יוו-טינ-יוו ךיז רע טָאה יוזא ,געוו
 ךיז גנולגנירמורא-לדער רעייז ןופ ןוא טקיטראפעגּפָא ךַײלג רעלקעמ
 .טיירדעגסיוא

 עטשרע יד אב דלאב ןוא ,ןעגנאגעגוצ ןעמעכָאנ וצ ןאד ךַײלג זיא רע
 -ראפ רע טָאה ,טזָאלעגסױרא ליומ ןופ טָאה רענעי סָאװ ,רָאנ רעטרעוו
 טכארבעג סטוג טינ געוו ןופ לָאמ סָאד םעכָאנ טָאה סעּפע זא ,ןענאטש
 -ענּפָארא ערוסב עטוג ןייק טינ א סעּפע רע טָאה םענָאּפ ןַײז ןופ ןוא
 .טנעייל

 .ןגָאז וצ סעּפע ךַײא בָאה'כ ,רעווש ,ןיהא ןַײרא טמוק --
 -אראב, ענעפורעגיוזא סָאד ,עטייוצ סָאד םעכָאנ ָאד טָאה טניימעג

 ןַײז ,קידנעַײז רָאטנָאק ןיא ,קידנעטש טגעלפ עשיומ ּוװ ,"רעמיצ-סגנוט
 --ןרעװ ןעמונעגפוא םיא ןופ ןגעלפ ןטנעילק עקיטכיוו ּוװ ,ןבָאה טרָא-ץיז
 ןטפעשעג עלא ּוװ ןוא-- עטקיטכעמלופאב ערעייז ןוא םיצירּפ ,םירכָאס
 -מורא ןפיוא ןשיטַײל א ףא ןוא שיט ןקיכעלַײק א אב ליטש טרָאד ןגעלפ
 .ןַײז טקיטראפעגּפָא ןוא טדערעג

 טָאה ---םעכָאנ םעדכָאנ ,עשיומ רעירפ-- ןַײרא ןיהא ןענַײז ייז ןעוו
 ןיא עקירעביא עלא ראפ טָאה סָאד .טכאמראפ ריט יד ךיז ךָאנ םעכָאנ
 טציא ןענַײז ,םעדייא ןוא רעווש ,ייז זא ,ןטַײטאב טפראדאב רָאטנָאק
 טָאה עקאט דלאב ןוא .ןרעטש יײז לָאז עמ ,טינ ןליװ ןוא ןעמונראפ
 אב ךַײלג ןוא ןָאטעג רעק א ךיז ןעמעכָאנ וצ רעטקַיורמואב א עשיומ
 :ןָאטעג גערפ א םיא

 ?ןעשעג זיא סָאװ --
 -רעסָאװ א ןעמוקאב וצ ןזיוואב טָאה רע רעדייא ךָאנ ,רעבָא ףעקייט

 רענעי ןענאוונופ ,טנָאמרעד ךַײלג ךיז רע טָאה יוזא ,רעפטנע זיא-טינ
 רעד ףא רעִירפ געט רָאּפ א טימ םיא טָאה רע ןיהּוװ ןוא טציא טמוק
 ץערָאּפ םוצ ,רעקירעד ,םיא רע טָאה טקישעג זא .טקישעגסיורא טנגעג
 -טע טימ קירוצ ףיוה ןַײז ןופ ךעִילָאש א ךרוד טָאה רעכלעוו ,ןיקצינדור
 ,ןעלסקעוו יד ןקישוצ םיא לָאז רע ,ןטעבעג ,ןעשיומ אב ,םיא אב געט עכעל
 וצ רערעײז ןאמז רעד סָאװ ןוא ןייגסיוא טלָאזעג געט יד ןבָאה סָאװ
 ,ןלָאצעצ ךיז ליוו רע -- ןעמוקעג זיא ןלָאצ

 סָאװ ,טָאמ םעד ,גנויבעל םעד ןיקצינדור ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה רע
 ןיא ןוא ןסאלעגסיוא ,טסּוװאב יװ ,ןגעמראפ לייט ןטסערג ןַײז ןיוש טָאה
 זא ,טנַאמרעד ךיוא ךיז .טלצנערטעצ ןעַײרעגנערבסױא עשירעדנעוושראפ
 טָאה רענעי סָאװ ,ןטנעצָארּפ עסיורג יד בילוצ ְךיִז טָאה ,עשיומ ,רע
 -ינ עָאװלאה א טאהעג טָאה ןוא ןעוועג טגנעעג זיא רע ןעוו ,טלָאצעג
 םיא ןדיירנָא טזָאלעג ןרעדנא ןא ןופ רעדָא ןענָאיראמש א ןופ ךיז ,קיט
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 יו ןוא טגעמעג טָאה עמ יװ ,ערעסערג א ,ןעַײלטנא וצ עמוס עסיורג א
 עשיצירּפ ףא ךיז טָאה רע .טבילרעד טָאה דנאטשראפ רעטנוזעג רעד
 טקוקעג טשינ ,טלעטשעגנַײא ןרעק םעד ןוא טעוװעדארעג ןטנעצָארּפ
 -נא ךיוא ןוא ,ןטלאהעגּפָא םיא טָאה לכייס רענעגייא ןַײז סָאװ ,ףורעד
 םעד ,םענעי ןבָאה עכלעוו ןוא טגערפרעד ךיז טָאה רע ןעמעוו אב ,ערעד
 .טעצייעג קירעביא טינ ןוא טנרָאװעג ןבָאה ,טנעקעג טוג ,ןיקצינדור

 ןופ ןזיואב טָאה רע רעדייא ךָאנ ןוא ,טנַאמרעד סָאד ךיז טָאה רע
 טָאה סָאד זא ,ןענאטשראפ רע טָאה יוזא ,ןגירקוצסיורא טרָאװ א ןעמעכָאנ
 טינשּפָא ןטכעלש א םענעי ןופ סיוועג עזַײר רעקיטציא ןַײז ףא םעכָאנ
 -יּפאק א טימ םענעי אב ןיוש ָאד זיא ,עשיומ ,רע ךעלגעמ זא ,ןעמוקאב
 -גסיוו טינ ,רעבָא .ןרָאװעג טענזיראפ רעטנזיוט עמוס רעשּפיה א ןופ לאט
 טינ ךיוא ןוא ,יונעג םיטָארּפ יד ןוא ,יוזאַיו ןוא סָאװראפ ,עביס יד קיד
 -ראפ עמ ןעוװ ,טינ ךיז טביילג ןגעמראפ ןגייא לַײװ ,קידנלעוו ןביילג
 עגארפ ןַײז ןוא טדנעװעג ןעמעכָאנ וצ לָאמ טייווצ א ךיז רע טָאה ,טריל
 :טרעזאכעגרעביא לָאמאכָאנ

 ?ןעשעג זיא סָאװ --
 רעסאלב א ,םעכָאנ טָאה-- ,ןיקצינדור טימ ,רעווש ,ןעשעג זיא'ס --

 .טרעפטנעעג ,קידנעייטש רעווש ןַײז ראפ
 -טנא-- .טגערפעגרעביא ךיגפא רענעי טָאה --- ?ןפָארטעג טָאה סָאװ --

 ?טינ טלָאצ רע !?טצעזעגנָא ?ןפָאל
 .רעגרע ,ןיינ --
 ?רעגרע ןַײז ןעד ןָאק סָאװ --
 .ןעמוקאב טינ ןיוש סרעזדנוא רימ ןטלָאװ ,טלָאצ רע ןעוו עליפא --
 רעטפעלבראפ א ,רעטגערעגפוא ןא עשיומ טָאה--?סע טסייה סָאװ --

 .ןעירשעגסיוא
 ,ןרָאלראפ ןעלסקעוו ערעזדנוא ןבָאה רימ זא ,טסייה'ס --
 ןוא ןעוו ,יו ?וד :םירוביד דייר ?ןרָאלראפ סָאװ ,ןרָאלראפ רעװ --

 ?יוזאיוו
 .ןריוװעגנָא ייז ןבָאה רימ רָאנ .ןרָאלראפ טינ ,ןיינ --
 ?טימרעד וטסניימ סָאװ .ןייטשראפ ןָא טינ בייה ןוא טינ ייטשראפ'כ --
 רעווש ןַײז ראפ ןלייצרעד ןוא ןגיילסיוא ןעמונעג םעכָאנ טָאה ָאד ןוא

 טפערט סָאװ ,עשילרעטסיוא ןא עטכישעג א ,עטכישעג ערעווש עגנאל א
 יו ,אזא טימ עליפא ןוא ,םיצירּפ טימ ןטפעשעג ןיא עליפא ןטלעז ךיז
 טנָאקעג ָאי ךיז טָאה ,טנעקעג רעטנעענ םיא טָאה'ס רעװ סָאװ ,יקצינדור
 .שילרעטסיוא ןיקצינדור ראפ עליפא ,טגָאזעג יװ ,רעבָא ,סניוזא ףא ןטכיר

 ,ףיוה ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע זא ,ןטכענ יװ ,טלייצרעד טָאה םעכָאנ
 סצערָאּפ ןטיל זא ,ןבעגעגרעביא ןוא רעטלאווראפ םוצ ןדלָאמעג ךיז
 ןטימ ןעז ךיז ליו ןוא טכארבעגטימ ןעלסקעװ יד רע טָאה עׂשָאקאב
 טציא ;ןיינ זא ,טגָאזעג ,רעטלאווראפ רעד ,רענעי םיא טָאה -- ,ץערָאּפ
 םיצירּפ טימ טעּפש ,טגיילעג טעּפש ךיז טָאה ץערָאּפ רעד ,ךעלגעמוא זיא
 -סיוא זומ רע ןוא ,ןפָאלש גָאט ןפא טעּפש טנַײה טעװ רע ,טכארבראפ
 ,ןטראוו



 ,םיא טָאה ןוא טקיטשירפעג טָאה ,ןענאטשעגפוא זיא רע זא ,םעד ךָאנ
 עטוג ןייק טינ ןיא סעפע זא ,ןעזרעד רע טָאה ,ןפורעגנַײרא ,ןעמעכָאנ
 טרעה ,םיא וצ טדער עמ זא :טיירדעצ קראטש רע זיא סעּפע ,םיא ףא ָאש
 ,סיוא טזַײװ---,טינ רע טייטשראפ ,טרעה רע סָאװ ,סָאד ןוא ,טכעלש רע
 טַײקכעלמענעגנָאמוא רעדנא ןא רעדָא ,טכאנ רעד ראפ טליּפשראפ ליפ
 .עשיצירּפ א

 זיא ,םעכָאנ ,רע סָאװ בילוצ ,ןעמונאב ףָאסלָאקּפָאס טָאה רע זא רעבָא
 -רעטוג רעסיורג א ךַײלג ,טמעראוועצ ,טציהעצ ךיז רע טָאה ,ןעמוקעג
 טינ גנאל ןיוש טָאה רע ןכלעוו ,ןזיוואב םיא וצ ךיז טָאה רענַײז טנַײרפ
 -ָאנ ןאּפ ,םעכָאנ ןאּפ, :ןפורעג ןעמָאנ םאב טפָא םיא טָאה רע .ןעזעג
 ןרעטנוא םיא ךָאנרעד ,טגיילעגפורא לסקא ןפא טנאה א םיא טָאה ,..."םעכ
 ןופ ,ןייגמוא סעיָאקָאּפ יד רעביא םיא טימ ןעמונעג ןוא ןעמונעג םערָא
 ןעניפעג סָאלש ןיא סָאװ ,ןרעמיצ ליפ יד ןיא ןטייווצ ןיא רעמיצ ןייא
 סָאװ ,סעסַײמ ענעדיישראפ טימ ןטָאשאב םיא ,טדעראפ םיא טָאה רע .ךיז
 םוצ ןוא ןעלסקעוו יד וצ ,ןעיניא ןכעלטנגייא םוצ טינ סעכַײש ןייק ןבָאה
 -אב ךיז טָאה רע ןעמעװ טימ ןוא ּוװ ,טלייצרעדסיוא םיא טָאה .ןלָאצ
 ,טכאמעג ןטפעשעג אראפ סָאװ ,טכארבראפ ןעמעוו טימ ןוא לפיוו ,טנגעג
 ;ןטיבעג ךיז טָאה רע סָאװ ףא ןעמעװ טימ ,טפיוקראפ ,טפיוקעג סָאװ
 דלאוו א ,םיצירּפ יד טימ--רעניד א ףא רעניד א ,טנוה א ףא טנוה א
 ענַײז טימ ,ןדַיי טימ ןוא ,םירעוּפ יד טימ-- דלאוו ףא דלעפ ,דלעפ ףא
 -מערפ ,עטַײװ טימ ךיוא ןוא ,סעראדנערא ,סרעקנעש ,סרָאסעסָאּפ עטנעָאנ
 .ןקילג אראפ סָאװ -- עד

 ,טגיילעגפוא רעיײז ןעװעג רע ןיא ,קידנלייצרעד ץלא סָאד ,ַײברעד
 זא ,טוג םיא טייג טַײצ עטצעל יד זא ,ןעמיראב ןייא ןיא ןטלאהעג ךיז
 -רעַירפ ענַײז :רעיײז םיא טקילג ,טינ ךיז טדנעוװו רע ןיהּוװ ,טּפיוהרעביא
 אב ןבָאה סָאװ ,םָאנָאקע ןוא רעטלאווראפ םעד ,רעריפ-טפעשעג עקיד
 טקעדעגפוא רע טָאה ,טּפָאטשעגנָא סענעשעק יד ךיז ןוא טעוװנאגעג םיא
 ,ןגירקעגנַײרא עכעלטנרָא ,עַײנ טרָא רעיײז ףא ןוא ,ןבירטעגסיורא ןוא
 -ראפ ןַײז טימ זיא רע-- ךעַײש טינ זיא רעטַײװ ןוא טנַײה ןופ זא ,יוזא
 -ָאנ רעטכעלש ןַײז ןוא ,ןגַײטש ןָא טבייה רע ,טרעקראפ .טקעדעג ןגעמ
 ,םעד קנאדא ןעמוקעג םיא ןיא סָאװ ,רעהא זיב םירכָאס ןשיװצ ןעמ
 טכעלש ןטפעשעג ענַײז ןבָאה עטיורטראפ ןוא עטלעטשעגנָא ענַײז סָאװ
 -גילק ןבייהנָא ןפיוא רעדנא ןא רָאג ףא ,שרעדנא רָאג טציא טעװ ,טריפעג
 ...םעכָאנ ןאּפ רעד ,ןַײז רעכיז געמ רע ,ןעג

 ,ןילרא שאר ןכעליורטוצ אזא ןיא ןוא ןעוועג טגיילעגפוא יוזא זיא רע
 ןיוש טלאה'ס זא ,טמיױרעגנַײא רעוא ןפא ,ןעמעכָאנ ,םיא טָאה רע זא
 סָאװ--- ,רעװ ,םאטסימ ,ןיוש טסייוו רע-- ,ענעי ,יז זא ,ַײברעד עליפא
 ךיז טלאה ,קעװא עשראוו ןייק עקיריא יד וצ ןוא טזָאלראפ םיא טָאה
 ,ןכָארּפשראפ ענָאטאמ עשּפיה א ריא זיא'ס ,סעמע ...ןרעקמוא אב ןיוש
 ,טָאה רע רעכלעוו ראפ ,ענָאטאמ יד טלדנאהעגנַײא עליפא ןיוש ,סעמע
 -ראפ דלאוו רעשיביוד קיטש א ,ףורעד טלעג ןדִיי א םענייא אב קידנעַײל
 ,טינ טכאמ'ס רעבָא ,ןעגנוגנידאב ענעביוהעג ןייק טינ רָאג ףא ןוא ,טצעז
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 סָאװ ,רעקירעד ,טוג ןעייג ןטפעשעג יד סָאװ ,רעקירעד ...טַײקינײלק א'ס
 .ןייג טוג ןבייהנָא טשרע ןלעװ ייז

 ...םעכָאנ ןאּפ רעד ,ןעז רע לָאז טָא ןוא --
 רעביא ןוא ןלאטשידרעפ יד רעביא טַײצ קיטש א ךָאנרעד םיא טָאה רע

 זא ,טמיראב ךיז ןוא ןזיוועגסיוא םיא ,טריפעגמורא ןרעמאקי-טניה יד
 ,ערעכַײר אב עליפא ןוא ,ןכַײלג ןַײז ןופ םענייק אב רע טעװ סניוזא
 ףֹא ןוויימ א זיא רע ,ביל סָאד טָאה רע .ןעניפעג טינ ,ןכַײלג ןַײז טינ
 סע ןלעװ ןוא טינ טסוג ןייק ןבָאה ,טינ ןעייטשראפ ערעדנא ןוא ,סניוזא
 .ןגָאמראפ ןוא ןבָאה טינ לָאמנייק

 ערעדנא רעביא ןוא ןלאטש יד רעביא ,ףיוה ןיא --- טכאנראפ זיב יוזא
 .טכארבעג ןרעמיצ יד ןיא רעדיו םיא רע טָאה ןאד .ןטַײקיטכיוװ-סנעעז
 ןרָאװעג דימ ןיוש זיא רע זא ,ןרָאװעג רעטצניפ טוג ןיוש זיא'ס זא ןוא
 -דגאי ןיא םיא טימ רע זיא ,ךיז ןעמיראב ןוא ןזַײװסיױא ,ןייגמוא ןופ
 -ראפ טימ ּפָארא זיב ןביוא ןופ ןענַײז טנעװ יד ּוװ ,ןעמוקעג רעמיצ
 ,טימ רעד ןיא רָאנ לשיט ןיילק א .ןעגנאהאב רעװעג ענימ ענעדייש
 "וצ זיא רע ןכלעוו וצ ,ןענאטשעג לגיּפש רעניילק א זיא םעד ףא סָאװ
 ךיז רע טָאה םעצולּפ ןוא ..ןָאטעג קוק א ךיז ףא טָאה ןוא ןעגנאגעג
 עצנאג יד ןוא ,ןרָאװעג קירעיורט סעּפע לָאמאטימ זיא ,ןטיבעג ןצנאגניא
 .סיורא םיא ןופ זיא ץיה עשירעמיראב עקידרעירפ

 רעניד א ןסייהעג ,טזָאלעגּפָארא לקנעב א ףא לשיט םאב ךיז טָאה רע
 יַּפָא ךיז טָאה רענעי זא ןוא ,ןעמעכָאנ ראפ ןוא ךיז ראפ ,ןעגנערב ןַײװ
 טליקעגּפָא ,ןגיושעג ןיוש לָאמ סָאד .ןעקנורטעג ןיילא רע טָאה ,טגָאזעג
 ענעקנורטעגסיוא טפָא יד עליפא ןוא ,עריוכשערָאמ רעפיט א ןיא ןוא
 ןופ ןוא טַײקנעקנוזראפ ןַײז ןופ ןוא טמעראוורעד טינ םיא ןבָאה רעזעלג
 -סיורא טינ םיא טַײקנגָאלשעגרעדינ רענעלאפעגנָא םיא ףא םעצולּפ ןַײז
 .טּפעלשעג

 רעכאווש רעד אב ןוא ןָאטעג בייה א םעצולּפ ךיז רע טָאה ךָאנרעד
 טָאה ,טנערבעג לשיט ןפא טָאה סָאװ ,טכיל רעקיצנייא רעד ןופ ןַײש
 רע .ןרעװעג ענימ ענעדיישראפ יד ןשיװצ ,טנעװ יד ףא ןכוז ןעמונעג
 םעד וצ םיא טימ ןוא ןענופעגסיורא טעלָאטסיּפ א םענייא סעּפע טָאה
 וצ ךָאנרעד ,טלעטשעגוצ ןצראה םוצ רעירפ םיא ,ןעגנאגעגוצ לגיּפש
 -יוא ענעדיישראפ ףא טָאה רע ךַײלג ,ףיילש םוצ ךָאנרעד ,ליומ םענעּפַא
 יװ ןוא רענעש יװ ,ןסישוצנַײרא ךיז ןיא זיא רעסעב ּווװ ,טוװּורּפעג םינאפ
 .ןעמוקנָא ,סע טסייה ,םיא לָאז טיוט רעד רעטכַײל

 -רעד םוצ ,ןעמעכָאנ וצ ,םיא וצ טדנעװעג ךיז רע טָאה לָאמאטימ ןוא
 ,רע סָאװ ,קידנעעז ,ןלאפטנא םיא ןיא עמָאשענ יד סָאװ ,םענעקָארש
 ןעמענוצריפ ןוא ןָאט וצ עיידעב ָאד טָאה רע סָאװ ןוא טוט ,יקצינדור
 זיא ,ןקידנכאל א םיא קידנעעז ,םעכָאנ ,רע זא ןוא .טכאלעצ ךיז טָאה רע
 א וצ ךיז טדנעװ עמ יװ ,ַײשּפָא סיורג טימ ןוא ןעננאגעגוצ םיא וצ
 ,ןוא ,לזעלג ןרעטנוא זיא רע זא ,קידנסיוװ ,ךָאנ טארפיב ןוא ,ץערַאּפ
 ןיא ךיוא-ןענאטשראפ טָאה רע יװ ,ןוא ,טכאדעג ְךיז טָאה םיא יו
 אזא ץערָאּפ רעד לָאז , ןטלאהּפָא םיא ןעמינעג טָאה ןוא ,סערָאצ עסיורג
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 -רָאנ טָאה רע ,רעייז םיא טעב רע .ךעלרעפעג זיא'ס ,ןבַײרט טינ סאּפש
 רע לָאז ,ןעשעג קילגמוא ןא ,עלילָאכ ,ךָאנ ןָאק'ס ,ןעקנורטעגסיוא סָאװ
 -טימ רעבָא .טכאלעצ רעדיוו ךיז רע טָאה -- ,"ןגיילקעווא טעלָאטסיּפ םעד
 קידנטלאה ןוא קידנעייטש ,ןוא ,ןרָאװעג רעטצניפ לָאמאכָאנ רע זיא לָאמא
 גָאז א רע טָאה ,ןטלאהעג רעַירפ םיא טָאה רע יװ ,יוזא טעלָאטסיּפ םעד
 :ןָאטעג

 ,טָארקנאב ןיב ךיא-- אמעינ איצסיוו ָאגעניא ,םעטסעי טָארקנאב --
 .טינ געוו רעדנא ןייק טָאה ץערַאּפ א ןוא ,סע טסייה

 רעַירפ רעכלעוו ךרוד ,ןעגנאגעגוצ ריט רעד וצ ליטש רע זיא ָאד ןוא
 -ירוצ ,ןוא ,ןסָאלשעגוצ יז טָאה ןוא ,ןַײרא ןַײװ ןטימ רעניד רעד זיא
 :טגָאזעג יוזא ,ןעמעכָאנ וצ ,םיא וצ רע טָאה ,ריט רעד ןופ קידנעמוק

 ןַײמ זיא'ס רעבָא .טינ טציא ךיז םעש ךיא ןוא ,ןיילא ןענַײז רימ --
 רעצנאג ןַײז זיא טנעה יד ןיא ,םעכָאנ ןאּפ םאב ,םיא אב ןוא ,טצעל
 סָאװ ,טסייו רע ,רעכיוס א ןיילא ךָאד זיא ,םעכָאנ ,רע ...רעטציא לריוג
 רעייז טציא זיא ,ץערָאּפ םאב ,םיא אב ןוא ,ןטַײטאב ןטַײצ עטכעלש
 קראטש טַײצ עטצעל יד ךיז טָאה רע ,טינ רע טָאה טלעג ןייק :לפָאש
 -ראפ ןייק רָאנ .ןריוללראפ ןטפעשעג ערעדנא ןיא ךיוא ןוא טליּפשראפ
 ןלָאצ רעבָא ,ןעיירדסיוא ךיז טביילג רע ,טינ רע זיא ןצנאגניא רענעריול
 רעווש ןַײז ןוא ,ןעמעכָאנ יו ,םיא יו ,עמוס אזא טארפיב ,טינ רע ןָאק
 ,רָאנָאה טָאה רע ,ץערָאּפ זיא רע :קינייװ זיא סָאד רעבָא .םיא ןופ טמוק
 טינ לָאמנייק ךיז ןבָאה ןרעטלע ענַײז יװ ,טינ םיא טביולרעד סָאד ןוא
 ראפ ןבָאה םעש א ןוא ןבַײלב וצ רעצעזנָא רעקידעבעל א ,טביולרעד
 ָאד ןיא ,טינ ביוא ,ןעמוקאבסיורא טציא ןעלסקעוו יד זומ רע .םעניוזא
 טעװ רע ביוא ,רענַײז רָאטידערק רעד ,םעכָאנ זא ,טסייוו רע .עדנע ןַײז
 זיא עמוס יד :ןלייצרעד טינ םענייק רע טעװ ,ןעלסקעוו יד ןבעגּפָא םיא
 טלעוו-טלעג רעשירכָאס רעד ןיא סָאד ךיז טעװ עמ ביוא ןוא ,עסיורג א וצ
 ןכאז ערעדנא וצ ךיוא ןוא טידערק וצ ןיילא םיא סָאד ןָאק ,ןסיוורעד
 ךיז טעװ עגאל ןַײז זיב ,טַײצ א זיב זא ,רעכיז םורעד זיא רע ...ןטאש
 געמ רע) ךעלרע ןוא ךעלטנרָא ןַײז דנאטשמיא טעוװ רע ןוא ןרעסעבראפ
 ןבַײלב ךאז יד טעװ ,ןרעקמוא וויוכ ןַײז (םעכָאנ ןאּפ רעד ,רעכיז ןַײז
 ...עדייב ייז ןוא רעווש ןַײז ןשיוװצ יוװ ,רעמ טשינ ,םיא ןוא םיא ןשיווצ
 -ַאֹּפ רעד ,רע טָאה זיא ,טינ טייטשאב ,טינ ןָאק ,םעכָאנ ,רע עשז ביוא
 ...עריירב רעדנא ןייק טציא ,ץער

 עקידנטַײטאבליפ ,ערעווש רָאּפ א ןוא ןבעגעגוצ ךָאנ רע טָאה ָאד ןוא
 :ןלאפ טזָאלעג רעטרעוו

 ךיז ןיא זומ רע בוא ,טעשעג סָאד ביוא זא ,ןעקנעדעג רע לָאז --
 ןטַײקכעלמענעגנָאמוא עסיורג ,ןעמעכָאנ ראפ ,םיא ראפ ןָאק ,ןסיש טציא
 -יצ ןיא רָאנ עדייב ייז ,ןעייווצניא רָאנ ,ןיילא ןענַײז ייז :ןעמוקסיורא
 וויוכלאב רעד--ץערָאּפ רעד ןוא ,רָאטידערק רעד ,םעכָאנ ,רע --- רעמ
 .רענַײז

 יד ,עשיומ ָאד טָאה--?ןבעגעגּפָא ןעלסקעוו יד םיא טסָאה וד ןוא --
 םענופ ןוא גנוגערפוא ןופ ךיז רעסיוא ,ןגירשעגסיוא ,קידנרעהסיוא עסַײמ
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 -סיוא יד ןשיוװצ ןוא םיצירּפ ןשיװצ עליפא ןטלעז ךיז טכאמ סָאװ ,לאפוצ
 .עקַיייפ ץלא ףא ןוא ענעסאלעג

 םעכָאנ טָאה --?ןָאטעג טרָא ןַײמ ףא ריא טלָאװ יװ ןוא ...רעווש ,ָאי --
 .טגערפעג

 ?עגארפ א ראפ סָאד זיא סָאװ ?ךיא ,טסייה סָאװ --
 ?ןָאט טנָאקעג ,גנוניימ רעַײא ךָאנ ,ןעמ טָאה שרעדנא סָאװ זיא --
 םיא טנָאמ עמ זא ,ןדיײרנַײא ,ןדיירעביא םיא ?סָאװ ,טסייה סָאװ --

 ךיז טעװ רענייק זא ,טַײצ טָאה'מ זא ,ןטראווסיוא םיא טעװ עמ זא ,טינ
 .ןסיוורעד טינ ןופרעד

 יונעג בָאה ךיא זא ןוא ,טגָאזעג ,ןָאטעג ץלא סָאד טָאה עמ זא ןוא --
 טעו יוזא זא ,ןבעגעג טרָאװ ךעלרע ןַײמ ,טענַײטעגנַײא םיא טימ יוזא
 ןעלסקעוו יד רעדָא :טרעדָאפעג טרָאפ טָאה רע זא ןוא ,ןַײז עקאט סע
 ?טיוט ןַײז רעדָא

 ,ךעלגעמ סָאװ ,ץלא ךרוד ,רעטצנעפ א ךרוד ,ריט א ךרוד זיא --
 טפור עמ ,ןשטנעמ טפור עמ ,טַײרש עמ :עציא ןא ךיז טיג עמ רעבַא
 ?ּפָא טיג עמ ,טסייה סָאװ !סעּפע טוט עמ ,סעדייא ראפ רעניד

 ןגעלעג דלוש עסיורג יד עקאט זיא םיא ףא סָאװ ,םעכָאנ טָאה ָאד
 ,טנעה ענעגייא טימ סטוג סיורג א ןרעטאּפ ןוא ןזָאלסיורא ןופ דלוש יד
 ץערַאּפ םאב ךיז טָאה רע רעכלעוװ ןיא ,עגאל יד טנַאמרעד רעבָא ךיז
 סָאד טָאה רענעי סאשעב ,םענָאּפ ןַײז טנָאמרעד ךיז טָאה רע ,ןענופעג
 יד .עסימ רעד ראפ יװ ,לָאק טלפייווצראפ א טימ טדערעג םיא וצ ץלא
 ,ןוא ןגיוא יד ראפ טעלָאטסיּפ םעד ןטלאהעג ןדער ןַײז ןופ טַײצ עצנאג
 זא ,טנַאמרעד ךיז טָאה רע .םיא ףא טקוקעג ,סעוװָאמאכלאמ ןַײז ףא יװ
 :ןענאטשעג ענָאקאס רעסיורג א ןיא ןיילא רע ךיוא זיא ,טלעג רעסיוא
 ןפא ,טסייוו רעוו ,רָאג רעשפע רעדָא ,לבליב א ןופ ענָאקאס א ןיא רעדָא
 ךיז קידנענָאמרעד ןוא קידנעקנעדעג ,טָא זיא .ןרעוו וצ ןסָאשרעד טרָא
 ,ןרילראפ טלעג םענופ קעטייוו ןפא טקוקעג טינ ,ךיז רע טָאה ,ץלא סָאד
 טומ םיא טָאה סָאד ןוא ,טליפעג ראפעג ןופ רעטעוועטארעג א יװ ךָאד
 ,סָאװ ראפ,--סענַײט עקידרעטַײװ סרעווש ןַײז ןבעגעג טַײקרעכיז ןוא
 :ןגָאלשוצּפָא סָאװ טָא טימ ---"?יוזאַיװו ןוא ןעמעוו ראפ

 ןופ רעסעב ךע ןעק םיצירּפ !ךע סייוו ,זיא ץערָאּפ א רעוװ ,רעווש --
 ףא רָאנ טציא טַײרש ריא סָאװ ,טָאג טקנאד :ךַײא גָאז ךע ןוא !ךַײא
 ףא ןעַײרש טציא טלָאז ריא ,ןַײז טלָאמעג טנָאקעג טָאה'ס ,טלעג רעַײא
 ...סרעגרע

 רעטַײװ עשיומ טָאה--?רעגרע ןַײז ןעד ןָאק סָאװ ?סרעגרע ףא --
 .ןגירשעג

 ןיב ךע ...ןגירשעג ּפָאק ןַײמ ףא ,רימ ףא טלָאװ ריא ןעוו ?רעגרע --
 .רעסעב םיצירּפ ןעק ךע ןוא ,רעדניק ןופ עטאט א

 זא ,ןענאטשראפ ןוא ןָאטעג קוק א םעדייא ןַײז ףא עשיומ טָאה ָאד
 :טכַאקעג ךָאד םיא טָאה ךאז יד רעבָא .טכערעג לסיב א רעשפע זיא רע
 יד ,טלעג סָאד ןוא ,ןענאטשעג ץנאג םיא ראפ םעדייא רעד זיא טרָאּפ
 טָאה םעכָאנ שטָאכ ןוא ..ןעז טינ לָאמנייק קירוצ ןיוש רע טעװ ,ןעלסקעוו
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 ןעמ ןָאק ,טדערעג קירוצ ,זא ,טרעכיזראפ סעומש ןקידרעטַײװ ןיא םיא
 טינ ָאד םיא זיא'ס זא ,עקאט ךעלגעמ ןוא ,ץערַאּפ א טרָאפ :ןסיוו טינ
 -כעלגעמ רעטשרע רעד אב ןוא ,ןעגנאגעג רָאנָאה ןיא רָאנ ,לדניווש ןיא
 ןשיצירּפ עקאט רעדיוו יידעק ,ןטלאה טרָאװ ןַײז רע טעוװ ,ןלָאצ וצ טַײק
 .טכָאקעג ךאז יד םיא טָאה ךָאד -- ,ןזַײװאב וצ רָאנָאה

 םעדייא םעד ,ןעגנאגעגמוא רעמיצ ןיא טנאוו וצ טנאוו ןופ זיא רע
 -עג עלַײװ עלא רענעי טָאה ליױמ ןַײז ןופ ןוא ,ןטימניא ןייטש טזָאלעג
 טעוװ רע ,טָאמ ,רעלדניווש , :יװ ,ןסַײרסױרא ךיז רעטרעװ עניוזא טרעה
 ךָאנ ןאד ןוא .."ןזָאל טינ יוזא סע רָאט עמ ,ןליופ עסיפט ןיא רימ אב
 גַײטש א ןיא עַײכ א יו ןוא קיטסאה ,טכארטראפ טָאה רע יװ ,םעד
 לָאמאכָאנ ןוא לָאמאכָאנ עלַײװ עלא ןוא ,טנאּפשעגמוא יוזא טַײצ עגנאל א
 זיא ס רעבָא, :טדנעוועג סענַײט טימ ךיז ,טרעקעגמוא ךיז ןבלעז םעד וצ
 ךיז טפערט רָאי טנזיױט ןיא לָאמ ןייא ךָאד זיא'ס !טרעהעג טינ ךָאד
 ןגָאלשעגּפָא ךיז רעדיוו ןוא רעדיוו טָאה ,םעדייא רעד ,רענעי ןוא ?!סניוזא
 ,ךעלגעמ לפיו ףא ,ןוא טרעפטנעראפ ךיז ,טנָאקעג טָאה רע סָאװ טימ
 רע ,יוזא טינ ךָאנ זיא'ס זא ,טכאמעג קידנפָאה םיא ןוא טרעכיזראפ םיא
 ךיז ןַײז שעאיעמ ןוא ,ןעיירדרעביא ךָאנ ךיז ןַאק ךאז יד זא ,ןעז טעװ
 רע יו ,םעד ךָאנ לָאמאטימ רע טָאה טלמעד טָא זיא-- ,ירפ ךָאנ זיא
 ןקיצנייא ןפא ,טכוזעג סעצייא ןוא ןעלטימ ענעדיישראפ ּפָאק ןיא טָאה
 :ךעלמענ ןוא ןגָאלשעגנָא ךיז טנעמָאמ ןקיטציא ןיא קנאדעג ןכעלגעמ
 וצ ,םעד וצ ,ןאמ-סגנּויורטראפ ןַײז וצ ,ןדנעוו ךיז טאקָאװדא ןַײז וצ
 סָאד ןלאפ עגנע ןיא ןוא עשיטירק ןיא רעדייסעק ךיז טדנעוו רע ןכלעוו
 .ןעז רע טעװ םעדכָאנ ,ןטשרע םוצ

 ,קידנעמוק םייה רעד ןופ ,טָאה רע ןכלעוו ,לטנאמ םעד םורעד טָאה רע
 דלאב ,ןָאטעגסױא טינ עקאט ,ןָאטוצסױא רָאטנַאק ןיא ןזיוואב טינ ךָאנ
 -ראפ טינ רָאטנָאק ןיא ,ןרָאפ םייהא לָאז רע ,ןליופאב ןעמעכָאנ רע טָאה
 .ןבָאה טינ סעומש ןיײק םעד ןגעוו םענייק טימ ,ךעלריטאנ ,ןוא ,ןבַײלב
 ,ןלרא רעמיצ ןטייוװצ ןיא ,טזָאלעג ריט רעד וצ ךיז טָאה ןיילא רע ןוא
 ,ןענופעג ךיז ןבָאה רעכוזאב עקידנעטשאב יד ןוא עטלעטשעגנָא ענַײז ּוװ
 ןוא סיורא ,טלעטשענּפָא טינ ךיז םענייק טימ ,ןטלאהראפ טינ ךיז טָאה
 .ןסָאלשאב טאהעג סָאװרָאנ טָאה רע ןיהּוװ ,ןיהא קעווא

 ןוא רעניײא אזא ךָאנ ןעשיומ ראפ ןעװעג ּפאלק רעסיורג א זיא'ס
 .וערָאכ ,עשיומ יװ ,רעכַײר אזא ,רע עליפא טרעוװ ,עכעלטע עניוזא ךָאנ
 ;ןעמ טרעוו ןסירעגרעטנוא רעבָא ,ווערָאכ סעמע ןא טימ טינ עליפא ביוא
 טרעװ ןעמָאנ רעד .סיפ יד רעטנוא ןדָאב רעד ןעלקָאש ןָא ךיז טבייה'ס
 יד ןופ ערעדנא יװ ןוא ןָאיראמש םעלָאש יװ ,אזא ןוא ,ןָא םעד ןופ ליפ
 ןוא םיא ןקעלאב ,םיא ןקעמשאב ,םיא םורא ךיז ןעיירד סָאװ ,עקינַײז
 ןעיירד ,עלייווענ ןליפרעד ןָא ןבייה ,ריש א ןָא שיטניה םיא ןענעפנאכ
 .ןענעפנאכ ןוא ןקעל ,ןקעמש וצ ןעמעוו ,ערעדנא ןכוז ןעמענ ןוא ּפָא ךיז

 א ראפ סָאװ ןוא ,ןטיה וצ ךיז טסּוװעג טוג םורעד טָאה ,עשיומ ,רע
 ,ענעי זא ,ןעזעג רע טָאה רעקירעד זיא ,ןכאמ טינ םיא ךיז לָאז'ס ךאז
 .ןסיוורעד טינ ןופרעד ךיז ןלָאז ,ןעניושראּפ עטנָאמרעד ןביוא יד
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 -נאגעגכרוד רעמיצ ןטייווצ םעד זיא רע ןעוו ,טציא םורעד טָאה רע
 ענַײז עלא יד ןופ םענָאּפ סָאד ,טזָאלעג ךיז ריט-ןסיורד רעד וצ ןוא ןעג
 -עג טינ קילב ןייק טימ ךיז ייז טימ טָאה רע ,טעװערעקענּפָא רעכוזאב
 ןקרעמאב טינ טשינרָאג םיא ןיא ןלָאז ענעי יידעק ,ןענעגעגאב טלָאװ
 ןערָאנש ןעמענ טינ ,םישוכ עשיטניה ערעייז טימ ,ןפיוא רעייז ףא ןוא
 טינ סעּפע ךיז טפול רעד ןופ ןוא ןגערפכָאנ ךיז ,ןשרָאפ ,ןכוז ,ןרעטשינ
 .ןסיוורעד

 זא ,טנָאמרעד ךיז רע טָאה טשרע ןסיורד ןיא ןוא ,סיורא זיא רע
 א ,קידנזָאל ךיז רָאטנָאק ןיא ,טנַײה ןיוש ירפרעדניא בוטש ןופ זיא רע
 ןעוועג טינ ןצראה ןפא םיא זיא סעּפע זא ,ןעגנאגעגקעווא רעטרעדורעצ
 גָאט ןטכעלש א ףא טנַײה םיא ןבָאה םינָאמיס עטכעלש ןוא ,טגיילעגפוא
 .טגָאזעגנַא

 ,ןילורס ןיא רעקירעד טנַאמרעד ,ןיזול ןיא טנַאמרעד ךיז טָאה רע
 עטָאּפאק רענערילָאק-דרע ,רעקידנגערפוא םיא דימָאט רעד טימ רענעי ןוא
 -עג רעקידנבָאה-עריומ לקיטש א ןוא ,ןענאטשעג ןגיוא יד ראפ םִיא זיא
 :טעבעג ןימ א ,שטנּוװ א ,ןעמוקעג ּפָאק ןיא טציא םיא זיא קנאד

 -עג טכעלש טנַײה םיא ךיז טָאה גָאט רעד ןוא ,ירפ ךָאנ זיא'ס --
 .טשינרַאג ןפערט טינ ןיוש רעמ ןוא רעטַײװ ,עלילָאכ ,לָאז ,טלעטש

 -רעד טינ לָאמ סָאד לָאז שטנּוװ סעשיומ זא ,טלָאװעג טָאה לאפוצ רעד
 ,ךאז ןייק טינ ,סעמע .ןעשעג סעּפע ךָאנ זיא גָאט םענעי ןיא :ןרעװ טליפ
 רָאנ ,עייגענ ,ענעגייא ענַײז רעדָא ,ןיילא ןעשיומ ,עקאט םיא זיא סָאװ
 .טרירעגנָא טנעָאנ רָאג םיא ןבָאה עכלעװו ,עטסנרע ןטאטלוזער ךָאד

 ןסיורג ןטסּוװאב ןפא ,טפעשעג ןטייווצ ןַײז ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס
 סָאװ ןוא קראמ ןבָארג ןטימניא ךיז טניפעג רעכלעוו ,םענַײז רעגאל-טפאנ
 .ןדאלקס עכעלטע טימ טיילק א ןופ ןענאטשאב זיא

 ןײטשדָארג עלעקנאי ,םעדייא רעטייווצ סעשיומ טרָאד טָאה טריפעגנָא
 רעדנא ןא ףא ,רעטעּפש ךעלריפסיוא ןַײז טעו דייר יד ןכלעוו ןגעוו)
 ןַאמעענ ןוא רעריפכוב א ןעװעג ןבעגעג זיא ףליה וצ םיא סָאװ ,(טרָא
 ערעווש ןוא עכעלטּפיוה יד ןוא ,ןָאזרעביל דַיי א רענייא ,ןָאזרעּפ ןייא ןיא
 ןוא ןעמעקַאילע ףא ,םיסרָאשעמ-טּפיױה ייווצ יד ףא ןגעלעג זיא טעברא
 --ךָאנ לגנַיי א ,ןרעייז ףליהעג םעד ,ןטירד םעד ףא ךיוא ןוא ,ןעיסיז
 .עכורעטאק

 םיניוק ליפ יד ןענידאב טפראדאב סָאד ןבָאה ,םיסרָאשעמ יד טָא ,ייז
 ,עשיטָאטש יד -- (טפיוקראפ טינ טרָאד ןעמ טָאה םידָאכאל ןייק) טרוה ןופ
 ןרופ עצנאג טימ ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,םורא טנגעג רעד ןופ טסרעמ רעבַא
 .ןעמענראפ ,טפאנ םעד ,עריוכס רעייז רעסעפ עסיורג ןיא ןוא

 ,ןעוועג טעברא ךאס א זיא'ס ןעוו ,לָאמא ןוא ,ןיילא םיסרָאשעמ יד טָא
 -אב רעפיוקנַײא יד ןגעלפ ,סרעגערטיקראמ יד ןופ ףליה רעד טימ ךיוא
 יד ףא ןעשטאקפורא ,סעדאלקס יד ןופ רעסעפ יד ןּפעלשפורא -- ןעניד
 -ראפ קירטש טימ עטעװעקאּפעגנַא סָאד ןוא ,ןעוועקאּפ ,ןגײלנָא ,סנגָאװ
 ןדניב
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 -אב םיא ןענַײז סָאװ ,רעגניפ עכעלבָארג ,עצרוק יד טימ םעקָאילע
 ,ןשטנעמ עלא אב יװ ,ַײרד ןופ טינ ,רעדילג ייווצ ןופ רָאנ יו ןענאטש
 ןוא ליטש רע טָאה טעבראעג ןוא ןָאטעג :רעטסטניזעג רעד ןעוועג זיא
 דימָאט .ןזעוו ןשינאידראווג ןַײז ןיא ןוא טנעה ענַײז ןיא רעכיז ,טסעפ
 םיא טָאה ערּוװג יד סָאװ ,רעקידנעלכיימש א לסיב א ,רעקידנגַײװש א
 ןקאב עקידנגַײװש יד ןופ--טַײקטױר יד ,טקוקעגסיורא ןגיוא יד ןופ
 ראפ טמעשעג רע טָאה ,עליפא סרעגערט יד ןשיוװצ ןוא ,קראמ ןיא ןוא
 א ןופ יװ ,ןפָאלעג ןעמ זיא ,לשַאמעל ,שטאּפ ןַײז ראפ סָאװ ,רעביג א
 ,ןפָארטעג טָאה ,עליפא רענייא רַאנ ,שטאפ רעד ןעמעוו ןוא ,עפייגאמ
 .עדיוו ןגָאז ,טגָאזעג ןעמ טָאה ,טגעמעג ןיוש טָאה רענעי

 אב ,ךָאנ ןאמרעגנוי א .רעטרעצעגּפָא ןא ןיוש .עיסיז -- רעטייווצ רעד
 סעריכס קיניײוו ןופ רעטרעטאמעגסיוא ןא ןיוש רעבָא ,רעקיסַײרד יד
 שּפיה טימ ךָאנ וצרעד :ךָאװ א עלעטרעפ א טימ לברעק א-- ןעמוקאב
 ,ןטלאהעג עלַײמ רעשינָאצּפאק רעד ןיא ךיז רע טָאה ךָאנ וצרעד ,רעדניק
 -מָאי-סעבאש םיא ןעמ טָאה ,טסנידראפ ןּפאנק ןַײז ףא טקוקעג טינ ,ןוא
 יד ;ןעועג רע ןיא ןָאטעגנָא ןַײּפ יוזא--- טנעקרעד טינ ,לשָאמעל ,וועט
 עליפא ךָאנ רעטניוו ןוא ,ץוּפ ןטימ ןטעלוויטש יד ,טָאנ רעד ףא ןזיוה
 .ענעסאכ רעד ךָאנ ןופ ּפעלוט םענעריוכט ןטימ

 .טריפעג רעדניק ענַײז רע טָאה ךיוא יוזא ,עלַײמ רעד ןיא רע יוזא
 ,ןברָאטשעג גנאל ןיוש ,ןאמסָאק ןדַיי א םענייא ןופ ןוז א ןעוועג זיא רע
 ןבָאה ןבעל ןַײז אב ןיוש סָאװ ןוא ,דעריי א ןבעל ןַײז ראפ ןיוש סָאװ
 ,טעברא רעבָארג ףא ערעדנא וצ ןעניד ןייגקעווא טזומעג רעדניק ענַײז
 וװערָאק רעכעלטַײװ א רעטָאפ ןַײז טָאה סָאװ ,ןעשיומ וצ זיא עיסיז ןוא
 .ןעמוקעגנָא ,טרעקעגנָא

 ךָאנ סעכיוק ליפ שטָאכ ,ןייבעג ןיא רעקיטפערק א שטָאכ ,עיסיז ,רע
 טרעקעגמוא טינ םיא טָאה סָאװ ,ןַײּפש קינייוװ ןופ רעבָא ,טנעה יד ןיא
 -ּפָאק ליפ ןופ ןוא ,טרעטאּפעג טעברא רעד אב טָאה רע סָאװ ,טנוזעג סָאד
 ,ןכירקוצסיורא סעקינרעכָאװ יד אב סעוויוכ ענַײז ןופ יוזאיו ,שינעיירד
 -עג ןַײז ןופ רָאה יד ןופ ןקאב יד ןוא ןעזעגסיוא טרעצענּפָא רע טָאה
 .טקוקעגסיורא סאלב ןבָאה לדרעב טצוּפ

 קידנקוק ,ענָאמלא יד עוויר-עקלאמ ,ענַײז רעטומ יד ןוא בַײװ סָאד
 ,רעדימ א טנװָא ןיא טעּפש ןעמוק םייהא טגעלפ רע ןעוו ,םיא ףא לָאמא
 -עג ןבָאה יײז סעמכאמ ,טצכערקעגרעטנוא ןבָאה ,רעטעװערָאהעגנָא ןא
 ןַײז זא ,קנערק-עכַאּפשימ רעד ןופ טסּוװעג ,טמאטש רע ןענאוונופ ,טסּוװ
 -אב שרעדנא רָאג רע טלָאװ ןסעמערעדניא זא ןוא ,קישטירק זיא טנוזעג
 ,ןגירק וצ טינ עצייא ןייק ךיוא ןוא ,סָאװ ראפ ָאטינ'ס רָאנ ,ןבעל טפראד
 ןוא ,סעקינרעכָאװ ןענַײז סעקינרעכָאװ :ןעמענ וצ ןרעסעב ןפא ןענאוונופ
 ןעװערָאה ןוא ,סָאבעלאב א ךָאד ,וערָאק א שטָאכ זיא סָאבעלאב רעד
 .ןעמ זומ

 רעד ,רעטירד רעד ךָאנ ןאד .סערָאשעמ רעטייוצ רעד זיא סָאד
 -על-ןוא-גנול רעקידעבעל רעד--עכורעטאק ,ךָאנ לגנִיי סָאד ,רעטסגניי
 ןוא קראמ רעצנאג רעד יװ ,ךאמצָאה רעד ,ץעל רעקידנעטשאב רעד ,רעב
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 םיא טגעלפ עמ ןעװ ןוא ּוװ רעװ סָאװ ,ןפור םיא ןגעלפ סרעגערט יד
 ןלענש ,ןגיוא יד רעביא לטיה סָאד ןקורנָא םיא ןעמ טגעלפ ,ןענעגעגאב
 םענייק ףא לָאמנײק זיא רע ןוא ,ןָאטּפָא סעּפע שרעדנא רעדָא זָאנ ןיא
 --ןָאטּפָא סעּפע קירוצ ,ןעלטרעװּפָא ךיז טגעלפ ,ןרָאװעג זעגיוראב טינ
 .ןעמעלא טימ טארב-ינאּפ ןוא ,טיווק

 -ירעד ,ןטעבעג םיא טָאה עמ סָאװ ,ןָאטעג ,טגלָאפעג ןעמעלא טָאה רע
 ,ןעיסיז וצ ,ןדנובעגוצ עטלעטשעגנָא ערעכעה ייווצ ענַײז וצ רעבָא רעק
 ראפ זיא'ס ןוא ,רעסאוו ןיא ןוא רעַײפ ןיא -- ייז ראפ ןוא ,ןעמעקָאילע וצ
 .ןעוועג טינ סרעווש ןייק רָאג םִיא

 סעּפע ,קידנעמוק טעברא רעד ףא ךַײלג ,עיסיז ךיז טָאה גָאט םענעי
 א טלעק רעד ךָאנ--,טריּפשעג טלעק א טפָא טָאה רע .טליפעג טוג טינ
 ןסַײברעביא ןכעלמערָא ןַײז ןיוש טָאה רע .םענָאּפ ןיא ןוא בַײל ןיא ץיה
 ןוא םעקָאילע .ןסע ןייק ןעגנאגעג טשינ םיא זיא'ס לַײװ ,ןסעגעג טינ
 ,טרָאּפשראפ טעברא עקיטיינ רָאג טינ יד ןיוש םיא ןבָאה עכורעטאק
 וצ טזָאלרעד טינ םיא ,ןייגאב טנָאקעג םיא ןָא ךיז ןבָאה ייז ןעו ןוא
 ןא םענייא ןעמ טָאה לָאמאטימ ןעוו ,וצ-גָאטאב ,רעטעּפש רָאנ .ןטעברא
 טָאה ,טלַײעג טָאה רע לַײװ ,ןטיילאבסיורא טפראדעג עניוק םענערָאפעגנָא
 עמ ,קראק ןרעביא ןענאטשעג ןאמרופ ןַײז טימ זיא ןוא ןבירטעגרעטנוא
 ףראד רע ,ןעוועקאּפראפ ןוא ןבעגפוא רעכיג סָאװ ,רעכיג סָאװ םיא לָאז
 םיסרָאשעמ יד ךיז ןבָאה-- ןעמוקנָא ךָאנ טכאנ וצ םייהא טנַײה
 טַײז א ןָא לסיב א ןגרָאמירפ ןצנאג םעד זיא סָאװ ,עיסיז .ןעמונעג ןלַײרעטנוא
 ןוא ,טפאשניווועג-טעברא ןופ ןוא ,ןסעגראפ לָאמאטימ ךיז טָאה ,ןסעזעג
 ןעמונעג ייז רע טָאה ,ןערָאּפוא טינ ןיילא ךיז ןלעװ ענעי זא ,קידנעעז
 א ןיא ,טפלעה רע דלאביוו זא ,קידנעניימ ,רעדיוו ,ענעי .ןפלעהרעטנוא
 -עג ןפלעה םיא ןבָאה ,ךעיוקעב זיא ןוא רעסעב ךיז טליפ רע זא ,ןעמיס
 ...רע לָאז !?טינ סָאװראפ ןוא ,טזָאל

 -אוונופ ,דאלקס ןפיט א םענייא ןיא טזָאלעגּפָארא ךיז ייז ןבָאה ןאד
 קירטש טימ סאפ עקידופ-ליפ עסיורג א ןּפעלש ןעמונעג ןבָאה ייז ןענ
 -עטאק ןוא םעקָאילע .טּפאּפראפ טפאנ טימ סָאװ ,ּפערט עסאנ יד ךרוד
 םענופ ןאמרופ ןטימ עיסיז ,טגנאלרעדפורא ןטנוא ןופ יז ןבָאה עכור
 ףורא ןיוש זיא סאפ יד ןעוו ןוא ,ןעיצפורא ןעמונעג יז ןבָאה ןביוא עניוק
 יד ןּפוטשרעטנוא ןכָאנ ,ןיוש ןענַײז ןעכורעטאק טימ םעקָאילע ןעוו ןוא
 יוזא ,סיורא קיטכיל רעד ףא ןסיורד ןיא ּפערט ערעטצניפ יד ןופ ,סאפ
 ,ןסאלב א טנאה ןיא קירטש ןטימ ןיוש ןעיסיז ןעזרעד םעצולּפ יז ןבָאה
 ...ןקידנגַײװש א

 ןרָאלראפ יװ טָאה רע .ןרָאװעג טוג טינ סעּפע לָאמאטימ םיא זיא'ס
 ,סוא טזַײװ ,ןגיוא יד ןיא ,קירעבאלש טנעה יד ,ליומ ןופ ןשָאל סָאד
 .ןלאפמוא רע טעװ דלאב יו -- רעּפרעק רעד ןוא ,רעטצניפ

 א םיא ףא ךיז טָאה ,עיסיז ,רענעי .וצ םיא וצ דלאב זיא עכורעטאק
 ןיהּוװ ,טיײלק ןופ ּפערט יד וצ דאלקס ןופ געװ ןפא .טנעלעגנָא לסיב
 רעסאלב טרעוװ עיסיז זא ,ןעזעג ןעמ טָאה ,טריפעג םיא טָאה עכורעטאק
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 ןא ,םיוק ןיוש טעװ רע ןוא ,וצ םיא ךיז ןכאמ ןגיוא יד ,רעסאלב ןוא
 .ןעמוקוצ ּפערט יד וצ ,קידנּפעלש סיפ יד ,רעקיטכעמנָא

 ,טזָאלעגּפָארא רענעכָארבעגרעטנוא ןא יוװ ךיז ןוא וצ זיא רע זא ןוא
 םעצולּפ רע טָאה ,ןפרָאװראפ ,סעשָאלאכ ןיא יװ ,טַײז א ןיא ּפָאק םעד
 םוצ יװ ,ןוא ,טנפעעג ליומ סָאד טָאה ,ןָאטעג ץרעקולש א סעּפע יװ
 .ןָאטעג סָאג א טולב טימ זדלאה ןופ לָאמאטימ טָאה ,ןכערב

 םעד םיא טָאה םעקָאילע .טכאמעג םעראיל א דלאב טָאה עכורעטאק
 -יק א טָאטשנָא ,דעגעב לקיטש טלא ןא סעּפע םיא ןוא ןביוהעגפוא ּפָאק
 ןוא םורא ןופ .סיורא ןָאמעענ רעד זיא טיילק ןופ .טגיילעגרעטנוא ,עלעש
 םיסרָאשעמ ,סרעגערט ךיז ןבָאה ןטיילק עטנעָאנ יד ןופ ,קראמ ןופ ,םורא
 ...ןבלללקפיונוצ ןעמונעג םעליוא ךיז יוזא ןוא

 .ןָאט וצ סָאװ ,טסּוװעג טינ ןטונימ עטשרע יד ןיא ,ןענאטשעג זיא עמ
 -נא ."רעטקָאד א ףראד'מ ..רעטקָאד א, ?ןגָאז ןעמונעג ןבָאה עקינייא
 םיא ןבעל ןיוש ןענַײז עקינייא .ןריפּפָא םייהא םיא ףראד'מ זא-- ערעד
 :טגָאזעג ןבָאה ערעדנא ,םיא ףא טצירּפשעג ןוא רעסאוו טימ ןענאטשעג
 -עגוצ םיא וצ זיא ,לדירפ ,קראמ ןופ רעגערט רעטלא ןא ."טינ ףראד עמ,
 ,עיסיז ..ּפָא טינ ךיז זָאל ,עיסיז :ןקעװ יוװ ןעמונעג םיא ןוא ןעגנאג
 .טנעה יד ןיא ךיז םענ ,ךיז שטנעמ

 םענופ ןוא ,ַײבראפ זיא רע זא ,ןעזעג רעבָא ןיוש ןעמ טָאה דלאב
 ןעמונעג ךיז ןבָאה ,ןבילקעגנָא םיא םורא ךיז טָאה סָאװ ,םעליוא ןסיורג
 ןענַײז סָאװ ,יד .ןײגּפָא טַײז א ןיא לסיב א ןוא ךעלדער ןלייטסיוא
 -עג ןענַײז ,םיסרָאשעמ עטנאקאב ערעטנעָאנ רעמ יד ,םיא ןבעל ןבילבעג
 ךיז יו ןוא עגאל ןַײז טציא קידנעעזוצ .ןָאט וצ סעּפע ןפלָאהאבמוא ןעוו
 א רעביא םַיאכעלאב יװ ,ייז ןענַײז ,רענעגייא רעייז ןיא קידנענַאמרעד
 -רעטנוא רעכעלקנעדאב ןוא ,ןגיוושעג ,ןענאטשעג ,ןכַײלג-רעייז ןקנארק
 .םענָאּפ רעייז ףא רעיורט רעקינעט

 ןבָאה ,עלַײװ א טקוקעגנָא םיא ןבָאה ייז יו ,םעד ךָאנ סָאװ ,ערעדנא
 ןענַײז ןוא ןקוק טנַאקעג טינ םיא ףא רעמ סענָאמכאר ןוא דַײלטימ ראפ
 ךיז ,טדערעג ךיז ןשיװצ ןבָאה ,ןעגנאגעגּפָא לדער א וצ טַײז א ןיא
 ;ןבעגעגוצ ערעייז ךיוא גנורעיודאב רעניימעגלא רעד וצ ןוא טלײטעג

 .עקינייא טגָאזעג ןבָאה -- ...טעווערָאהרעד ךיז --
 ...ןקילג סרעדורב א ןרעזדנוא --
 ,ורפ עקידנעייגַײבראפ-דמערפ א ןָאטעג גָאז א טָאה-- ,עדאווא --

 ןעיסיז ןקידנטולב םענופ דליב סָאד סָאװ ,דארג ןעמערָא ןופ ,סיוא טזַײוװ
 !עדאווא--:טנָאמרעד ןטסגנא עסיורג עשימייה ,ענעגייא ןיא ריא טָאה
 טסיג טַײלעמערָא אב ןוא ,זדלאה ןיא דלָאג ךיז ןסיג םידיגענ יד ?ןעדָאװ
 .זדלאה ןופ טולב סָאד ךיז

 רעטצעל ריא ףעוויר-עקלאמ רעד ,רענַײז עמאמ רעד זיא טסיוװ --
 -ראהמעראב א ,ערעדנא ןא ןָאטעג גָאז א טָאה -- ,םיוב רעקיצנייא ןיוש
 קָאז א ןופ ,טעברא טימ רעד ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ענעדיי-קראמ עקיצ
 .טקעטשעג רעיא ןרעטנוא ריא טָאה לזיּפש א סנייא סָאװ ןוא ,ןקירטש

 טרָאד ןיא סָאװ ?ןגיל ָאד םיא ןעמ טזָאל סָאװ ?ןעמ טייטש טָאװ --
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 ןיוש ןבָאה -- ןייגסיוא יוזא ָאד ךָאד ןָאק רע ?םיא ראפ טרָא ןא ראפ
 .ןגירשעג ענעמוקעגוצ שירפ ,ערעדנא

 ?ןעמ טייטש סָאװ !רעכיג ..ןעמ לָאז ,לרופ א ןעגנערב ןעמ לָאז --
 -ןַײפ רעד טימ ןָאזרעביל רעמורפ רעד ,ןָאמעענ רעד ךיז טָאה טלמעד

 -אלעג א ,רעטלאק א ןענאטשעג רעהא זיב זיא סָאװ ,דרָאב רעטמעקעגסיוא
 -פוא ןיילא עיסיז ךיז טעװ דלאב זא ,טראוועג טָאה רע ןךַײלג ,רענעס
 -ראפ יידעק ,סעשָאלאכ ןַײז ןופ ןוא טולב ןַײז ןופ ,ּפערט יד ןופ ןבייה
 ,טלמעד רע וצ טרעיודאב ןוא טדעראב רעלַײמ עדמערפ ןופ ןרָאּפש
 -ַאפ יד ןוא ןעיירשעגסיוא יד טכיירגרעד ןיוש ןבָאה רעוא ןַײז וצ זא
 זיא קיטייג סָאװ ןוא רעכיג סָאװ סעּפע ןוא ןעמענוצריפ סעּפע ןעגנורעד
 עקיטַײז ןופ זא ,ךיוא קידנרעהרעד ,רעקירעד ןוא ,עליוכ ןראפ ןָאט וצ
 קירעביא םוצ טינ ןעמָאנ 'סָאבעלאב םעד ןיוש טרעװ עדמערפ ןופ ןוא
 רעקינָאקיבײא ןוא רעקידנעטש א יװ ,ןָאזרעביל ,רע טָאה ,טנַאמרעד ןטוג
 -יצפוא קידנטכא םיא טכאמ "סָאבעלאב, ןעמָאנ רעד ןיילא סָאװ ,רעניד
 רע טָאה ,דרָאב ןַײז ןופ רָאה יד ןופ עליפא רערעַײט םיא זיא ןוא ןרעט
 ,וצ לטסעקשיט םוצ ,ןפָאלעגנַײרא טיילק ןיא זיא ,ןָאטעג ּפאכ א טציא ךיז
 םוצ ,ןסָאלשראפ ךיגפא סע ,טּפאכעגסיורא סעייבטאמ עקינייא טרָאד ןופ
 -ינ א ןיא סָאװ ,ןעכורעטאק וצ ןוא ,ּפָארא ,ןעיסיז םורא סָאװ ,םעליוא
 :ןָאטעג גָאז א ,ןענאטשעג ,עקימורא יד עלא יװ ,רענעגָאלשעגרעד

 .ךיז גניד עז רעבָא ,טלעג ריד אנ ,עכורעטאק ,לרופ א גנערב יײג --
 טימ רע .טכארבעג לרופ א םורא טונימ עכעלטע ןיא טָאה עכורעטאק

 םיא ןוא ןעמונעג סמערָא יד רעטנוא עדייב ןעיסיז ןבָאה ןעמעקָאילע
 ןָאט וצ ליפ ךָאנ טָאה רע לַײװ ,זיא םעקָאילע .טצעזעגפורא ןכעלעמאּפ
 םעד ןרָאװעג טביולרעד זיא ןעכורעטאק ןוא ,ןבילבראפ טיילק ןיא ,טאהעג
 ,ןטיילאב וצ םייהא ןקנארק

 זיב ,ןבילקעג לרופ םורא ןגַײװשליטש ןיא ךיז טָאה םעליוא רעד
 ,םעד ךָאנ ךיוא ןוא ,טעטסָאמעגנַײא ןוא טכירעגסיוא טרָאד ןעיסיז טָאה'מ
 ךיז טַײצ לקיטש א ךָאנ םעליוא רעד טָאה ,טרירעג טָאה לרופ סָאד ןעוו
 .טלדנאהאב שינעעשעג יד ןוא ןטלאהעג ןעמאזוצ

 -לכעקעג רעד טימ רעריפכוב רעַײרטעג רעד ,ןָאמעענ רעד רָאנ ןיילא
 ןיא רע .טלײטעגּפָא םעליוא ןופ דלאב ךיז טָאה ,ןָאזרעביל ,דרָאב רעט
 א ןוא ןעװעג טניוװעג זיא רע יװ ,קידנעייטש ןוא ,ןַײרא טיילק ןיא
 גיוא ןקניל ןראפ לכיבישיראטיוק עכעלגנעל סָאד קיטכיזצרוק לסיב
 ,ךוב-עטאק ןראפ ןיהא ןַײרא טבַײרש רע רעדייסעק יװ ,טָאה ,קידנטלאה
 :ןבירשעגנַײרא טציא ךיוא

 ?..ּפָאק ...עיסיז תרשמהל הלגע דעב,
 ןוא ןעמוקעגנָא טָאטש ןופ דָארג ,רעבשאמ עשיומ טָאה טלמעד טָא

 ,טָאה רע .ןזיוואב ךיז טיילק רעד ראפ ,קידנעייגכרוד קראמ ןבָארג םעד
 טציא .טקוקעגנַײרא ןיהא ןטלעז ,טפעשעג-עגיירדאמיטייוצ א וצ יװ
 רע טָאה ,ןעזרעד ךעלדער סעּפע טיילק ןראפ ןוא קידנעייגַײבראפ ,רעבָא
 .טעװערעקעגּפָא ןיהא רעטשעדיכראּפ א

 טָאה עמ .ןרָאװעג ןגיוושנא לָאמאטימ זיא םעליוא רעקידנסעומש רעד
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 ּפערט יד זיב ןגיוא יד טימ ןוא ןטָארטעגּפָא געוו םעד קידנגַײװש םיא
 ןקידנעלּפאצפוא םוצ ךיז דלאב ןוא ןַײרא זיא רע זא ןוא ,טיילאב ןביוא
 ךיז ,ןפָאלעג ןגעקטנא ץערעכערעד סיורג ןיא םיא זיא סָאװ ,ןענָאזרעביל
 -דער אראפ זיא סָאװ ?ןעשעג זיא סָאװ, :ןָאטעג גערפ א םיא ,טדנעוװעג
 ןקיוראב דלאב עָאנכאה סיורג ןיא רענעי םיא טָאה --"?טיילק ןראפ ךעל
 :ןעמונעג

 טינ סעּפע סערָאשעמ םעד ןעיסיז זיא'ס ...טינרָאג'ס ...טינרָאג'ס --
 עמ ןוא ,זדלאה ןופ טולב סָאד טזָאלעג םיא ךיז טָאה'ס ..ןרָאװעג טוג
 ...טריפעגּפָא םייהא סָאװרַאנ םיא טָאה
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 ,טנוװָא םענעי ןיא זא ,יוזא ןַײז טפראדעג ןעוועג טינ טלָאװ עדאווא
 -רעד סָאװרָאנ ןבָאה רימ ןכלעוו ןגעוו ,גָאט ןטנָאמרעד ןביוא ןכָאנ סָאװ
 ןַײז בילוצ .ןבַײלקפיונוצ ןשטנעמ קירעביא ןעשיומ וצ ךיז ןלָאז ,טלייצ
 טזַאלעג טלמעד םיא טלָאװ עמ ןעוו ,ןעוועג רעסעב טלָאװ טימעג רעווש
 ןבָאה טנװָא םעד ןיא דָארג זא ,טרעקראפ טכאמעג רעבָא ךיז טָאה .ורוצ
 ,רעריפכוב רעד ,ןָאזרעביל טשרעוצ .ןבַײלק ןעמונעג ָאי ךיז ןשטנעמ
 -עגרָאפ גָאטאב טנַײה זיא סָאװ ,לאפוצ רעד זא ,טליפעג טָאה רעכלעוו
 סיוועג א ןבָאה טכאנרעדפא ,ךעלגעמ ,טעוו ,ןעיסיז טימ טיילק ןיא ןעמוק
 סָאבעלאב ןראפ טעװ טַײז רעסיוועג א ןופ ,ךעלגעמ :גנוצעזרָאפ לקיטש
 ,ײברעד ןַײז לָאז רע ,טדאשעג טינ טלָאװ סע ןוא ,שינרעגרע ןעמוקנָא
 םעד ,טניוועג קידנעטשאב זיא רע יװ ,ןפראד טעװ עמ ביוא ,יידעק
 .ןעװעקאטָאּפ ןוא ןטלאהרעטנוא סָאבעלאב

 -טנא רעטיירג א לָאמעלא ,רעמיצסע ןיא טיירדעג ןיוש ךיז טָאה רע
 קידסעמינעב א טימ זיוה 'סָאבעלאב םענופ םענייא ןדעי ןעמוקוצנגעק
 א ןעוו עליפא ,ןגָאזסיױרא טעװ רענעי סָאװ ,ץלא וצ ןעמיטשוצ ,טרָאװ
 ןעמונעגריפא ,רעגַײטש ןַײז יװ ,לָאמעלא רע טָאה ַײברעד ;טַײקשיראנ
 ריא ףא ןוא ןגיוא ענַײז ראפ טנאה רעקניל רעד טימ דרָאב ענַײפ יד
 קוק ןטגינעגראפ ןקידנפיולַײבראפ א ,עקצאצ ןימ א ףא יװ ,קידלכעק
 .ןבעגעג

 -לוש קיטש רעד ,םעדייא סעשיומ ,רעשטנעל םעכָאנ-- רעטייווצ רעד
 לייטנטסרעמ סָאװ ,רע .גָאט ןקיטנַײה ןופ שינרעגרע סעשיומ ןיא רעקיד
 וצ רעמיצ ןיא ךיז אב טרעדנוזעגּפָא עועט יד רע טָאה ןטכאנרעדפא יד
 ,ןָאטראפ םינָאיניא-טפעשעג ןיא יצ ,עילימאפ רעד טימ יצ -- ,ןעגנערבראפ
 בוטש ןיא ,ןלאפ ענעמונעגסיוא ןיא רעסיוא ,ןטלעז טמוק סָאװ ןוא
 .ןענופעג ךיז עלא ןשיװצ לָאמ סָאד טָאה רע ךיוא -- ,סיורא

 -אוונופ ,עזַײר רעד ןופ טקיוראב טינ ךָאנ ,סיוא טזַײװ ,ךיז טָאה רע
 -ניא רעווש ןטימ ךערּפשעג םענופ -- רעקירעד ןוא ,ןעמוקעג זיא רע ןענ
 :טראוועג ןעיניא ןַײז ןופ גנוצעזרָאפ א ףא טָאה רע ךיוא ןוא ,ירפרעד
 ע סָאװ ,םעד ןגעװ ןגָאז וצ סָאװ ךָאנ רעװש רעד םיא טָאה רעשפע
 ןפראד םיא רע טעװ רעשפע ,טעצייעגסיוא טאקָאװדא ןטימ ךיז טָאה
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 ןעמענוצרָאפ טירש עקידרעטַײװ ףא יידעק ,ןָאט ףור א םיא ,רעווש רעד
 .ןטאראב ךיז

 יד, ,םעדייא רעטייוצ רעד ,ןײטשדָארג עלעקנאי--רעטירד רעד
 יו רעדָא ,ןפור םיא ןגעלפ ןשטנעמ-בוטש יד ןוא טַײל יװ ,?ביוט עליטש
 ןוא ןייג ,ןיטש ליטש טנעלפ רע לַײװ ,"ןקָאז יד ןיא רעד,-- ןטסניד יד
 דימַאט עדאווא ךיז טלאה סָאװ ,ןײטשדָארג עלעקנאי ,רע ךיוא -- ,ןטערט
 זיא רע ךיוא--,בוטש ןיא ענעגייא ןופ עליפא ,עלא ןופ טַײז א ןיא
 םאב טיײיהרעקניליטש ,ןעמעלא ראפ ,ןעמוקעג זיא רע .ןטימניא טנַײה
 ןיא גָאט ןראפ טכיראב א ןעמענוצּפָא לקניוו א ןיא ןענָאזרעביל ןליטש
 ךיז טכאמ'ס יו יוזא ,ןעוועג טינ טַײצ קיטש א טנַײה זיא רע ּוװ ,טיילק
 *רעכיוס ןַײז טימ טריקנאמ ןוא ןלאפראפ טרעװ רע זא ,טפָא םיא טימ
 .רעכיוס עסַײמ טינ רָאג טַײצ

 ןַײז יו טינ רָאנ--ןָאיראמש םעלָאש ןזיוואב טנַײה ךיוא ךיז טָאה'ס
 רע .ןכוזאב וצ רעזַײה עדמערפ ןייק ןטכאנרעדפא יד ןיא ,זיא רעגייטש
 ןעמ טרעה ,םיא ןעמ טעז טלמעד .גָאט ןטימ רעדייסעק ךיז טנגונאב
 -ָאנשמוא ףא טציּפשעגנָא םישוכ עשיטניה ענַײז עלא ןענַײז טלמעד ,םִיא
 טכאנרעדפא ןוא ,ןסיוורעד וצ ךיז ףראדאב רע סָאװ ,ץלא ףא ןוא ןער
 טימ יװ ,רע טגיל טלמעד לַײװ ,ץעגרע ןיא ןיוש םיא ןעמ טעז ראפרעד
 ןַײז ןיא ייז טוט ןוא ;טקאּפעג ץעגרע גָאט ןראפ טָאה רע סָאװ ,רענייב יד
 .ןעזירה ךָאל-לקניוו רעשיטניה

 ךיוא ןעמוקעג זיא רע ןוא ,טגונעג טינ גָאט רעד םיא טָאה לָאמ סָאד
 עטַײװ א ,קנּוו א רעשפע ,טרָאװ א רעשפע :ןערָאנש ,ןקעמש טכאנאב
 -ייא ןוא רעווש ןשיוװצ ךיז טָאה'ס ןכלעוו ןגעוו ,םעד ףא רָאנ גנוטַײדנָא
 ריט רעטכאמראפ א רעטניה ןעשיומ אב רָאטנָאק ןיא ירפרעדניא םעד
 .טלדנאהעג

 ,ןעמעכָאנ םורא טיירדעג ךיז רעַירפ ,ירפרעדניא יװ ,טציא טָאה רע
 ,רעטכָאט רערעגנַיי סעשיומ ,בַײװ סמעכָאנ טימ ןָאט סעומש א טוװּורּפעג
 ,טרָאװ םענייא טימ ןוא ,רערעטלע רעד טימ ,רעטסעוװש ריא טימ ךָאנרעד
 סָאװ ,ןעיניא םענעי ןגעוו ,ןזָאל ךיז טעוו'ס זא ,טניימעג טָאה רע רָאנ ּוװ
 .ןעמוקאבוצסיורא סָאװטע טריסערעטניא םיא

 .בוטש ןיא ערעדנא ךיוא ןוא יד טָא

 -ָאילע ךיוא טלעטשעגנַײרא ךיק רעד ףא לָאמ סקיטנַײה ךיז ןבָאה'ס
 ,סטכאנוצסעבאש א רָאנ ייז ןעמוק ךעלנייוועג סָאװ ,ןעכורעטאק טימ םעק
 לָאמא ןכָאװרעדניא ךיוא רעדָא ,עכמיס-בוטש א סייב ,ועטמָאי א רעטנוא
 ןָאזרעביל סָאװ ,קראמ ןופ עַיצעמ א טגנערב עכורעטאק ןעוו ,ךיז טפערט
 ,ךיק 'סָאבעלאב םעד ןגרָאזראפ לָאמא ריא טימ טוט ןוא ןעניז ןיא טָאה
 .ךיז טכאמ טַײהנגעלעג א ןעוו

 ,ןַײרא טמוק רע רָאנ יװ ןוא ,ךעליירפ עכורעטאק זיא לָאמשרעדנא ןא
 -נכאל א ענכעק רעד ןיוש רע טָאה דלאב :לופ םיא טימ ךיק יד טרעוו יוזא
 ןכיוה ןטימ ןעיסענג רעגנוי רעד ,עוװָאיָאקָאּפ רעד ךיוא ,ןלייצרעד וצ סקיד
 טקוקראפ עכורעטאק סָאװ ,לטפָאק םענעטלומ ןרעטנוא םעזוב ןקידעבעל
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 -אב עסיוועג א ענייא לָאמ סעדעי ןעיסענג טָאה רע .קראטש םיא ףא ךיז
 ;ןכאמ וצ גנוקרעמ

 ריא ףא רעגניפ ןטימ טנעָאנ קראטש ןָא ריא רע טזַײװ -- ,עז --
 ..עיסענג ,לּפענק א ריד אב ָאד ךָאד ךיז טלעפ'ס ,עז -- ,לטּפָאק

 -ַאּפ ןשינַאצעל-ךאמצָאה ןטימ ןוא ןגיוא יד טימ רע טעוװערטיכ ַײברעד
 -עק ךיז טוט ,עיסענג ,יז ןוא ,ןָא ריא טזַײװ רע ּוװ ,טֹרָא םענעי וצ םענ
 ענכעק רעד טימ ןעמאזוצ ןוא ,טנאה רעד רעביא םיא טקאה ,ּפאכ א רעדייס
 .סעפטושעב ןיוש םיא יז טלעש

 .ענייא טגָאז -- ,םיא ףא קנערק א --
 .עטייווצ יד -- ,ענושעמ-עסימ א --
 רעד ,טרָאק רעד ןיא סָאװ א ,יובלָאק א ,ףרּוװסױא ןא טסקאוו רע --

 .עכורעטאק רעד ,רעזמאמ
 ךיז טזָאל ןוא קיטומטוג ,ליטש טכאל ,ַײברעד זיא רע ןעוו ,םעקָאילע

 ןופ ךאז רעטוג א טַימ ןטסניד יד ןופ ,ןעכורעטאק טימ ןעמאזוצ ,ַײברעד
 א טימ לָאמא ןוא ,גראוונסע ןופ -- ןעמענפוא םלאריש עשיטאבעלאב יד
 .ןטסניד יד ןופ שיט םאב ייט זָאלג

 טינ ןעמוקעג ,ןעכורעטאק טימ םעקָאילע ,עדייב ןענַײז לָאמ סקיטנַײה
 ךיוא ךיז טָאה לָאמ סקיטנַײה .קראמ ןופ סעיצעמ עטכארבעגטימ ןייק טימ
 רעד םענַאּפ ןפא ךָאנ םיא זיא'ס :טלטרעוועג טינ ,לָאמעלא יװ ,עכורעטאק
 ןוא ,ןעיסיז טַימ גָאטאב טיילק ןיא ןטבעלעגרעביא םענופ ןגעלעג טסנרע
 יד ,בַײװ סָאד יוזאַיו ןוא ,טיילאב לרופ ןפא םיא טָאה רע ןעוו ,ךָאנרעד
 רעד רעטנוא ןעזרעד םיא ןבָאה עוויר-עקלאמ ענַײז עמאמ יד ,רעדניק
 ןופ ןוא ,ןעכורעטאק ןופ ,םיא ןופ -- ןרעװ טריפעגנַײרא בוטש ןיא טנאה
 .ןפלָאהעגוצ טָאה סָאװ ,ןאמרופ םענופ -- טַײז רעטייווצ רעד

 ןעיסיז םורא (ךעלריטאנ ,דָאסעב) לָאמ סָאד ךיז ןבָאה ךיק ןיא דייר יד
 "אק ןוא םעקָאילע ,םיסרָאשעמ יד ַײס ןטסניד יד ַײס ,עלא ןוא ,טיירדעג
 קידנלעוו יװ ,ןציזנַײא טנָאקעג טינ ךיק ןיא יװ טנַײה סעּפע ןבָאה ,עכורעט
 .ןדייר ןופרעד ,בוטש ןיא ,טרָאד טעװ עמ סָאװ ,ןרעה

 בוטש יד .טדערעג טינ רענייק ןופרעד רעבָא טָאה טלמעד בוטש ןיא
 -יוא ,רענייק טָאה ,סנקירעביא .ןעוועג ןעמונראפ שרעדנא סעּפע טימ זיא
 ...טסּוװעג טינ ןופרעד ,ןשטנעמ עטלייצעג רעס

 א ןעלעטיג קידנעעזרעד ,בוטש ןיא ןעמוקנַײרא םאב טָאה ןָאזרעביל
 --גָאטאב ןופ קעטַײװּפָאק ןרעווש א ךָאנ ,סיוא טזַײװ ,ןוא עטאמ א ,עסאלב
 -עגּפָא רעטעּפש ףא ןלייצרעד ןַײז טָאה רע רעדָא -- ןוא ,טעוװענאשעג יז
 טָאה רע רעדָא ,טאהעג עיידעב ןגַײװשראפ רָאג ןצנאגניא רעדָא ,טגייל
 .ןסעגראפ םעד ןיא ןיילא ךיוא

 ,רע ןעוו ,לָאמ סעדעי סעמכאמ ,ןסעגראפ טנַָאקעג עקאט ךיוא טָאה רע
 יו ,טליפעג ךיז רע טָאה ,זיוה 'סָאבעלאב ןיא ןענופעג ךיז טָאה ,ןָאזרעביל
 -ַאק סיורג טימ ןוא ןעגנירּפשוצפוא טיירג לָאמ סעדעי :סענישזנָארּפס ףא
 -עג םיא וצ ךיז טָאה עמ ןעוו ,ןרעהוצסיוא טַײל-בוטש יד ןופ ןצעמע דעװ
 ןיא טַײצ רעד וצ ךיז -- טדנעװעג טינ ןעוו ,לָאמשרעדנא ןא ןוא :טדנעוו
 ןעמעו ןוא ףראד עמ ןעמעװ ןגָאזרעטנוא ןוא ןשימנַײרא ךערּפשעג א
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 -ָאװ א בוטש 'סָאבעלאב ןַײז וצ טָאה סָאװ ,םעד רָאנ יבא ,טינ ףראד עמ
 .סעכַײש זיא-טינ-רעס

 ןעזעג טָאה עלעטיג .ןעקנורטעג יײט-טנװָא טלמעד בוטש ןיא טָאה'מ
 ירפרעדניא זיא ,עשיומ ,ןאמ ריא רעכלעוו טימ ,גנומיטש ערעווש יד זא
 ,םעד וצ זא ,טרעסעהגראפ גָאט ןראפ םיא אב ךיז טָאה ,סיורא בוטש ןופ
 גָאט ןראפ טרָאד סעּפע םיא זיא ,בוטש ןופ סיורא זיא רע ןכלעוו טימ
 לאפ אזא ןיא לָאמשרעדנא ןא םיא טלָאװ יז .ןעמוקעגוצ ךָאנ געוו ןפא
 -ראפ טינ ןיילא טסייוו יז ,טנַײה רעבָא .ןגיילוצ ןייג ךיז טעצייעג סיוועג
 טינ טָאה יז סָאװ גונעג טינ :ךעּפײה םעד יװ ןָאטעג רָאג יז טָאה ,סָאװ
 ןוא ןשטנעמ עדמערפ ןופ ,למוט ןופ ,בוטש ןופ ןרעטַײװרעד וצ םיא ןעזעג
 ךָאנ יז טָאה ,דנאטשוצ ןטגערעגפוא ןא ןיא ןגערפוא ןָאק סָאװ ,ץלא ןופ
 לָאז עמ ,ןקיש ןצעמע ןלאפעגנַײא םעצולּפ ריא זיא'ס :ןָאטעג טרעקראפ
 ,ןפור ײט-טנװָא רעד וצ ,שיט םוצ ןיזול ןייג

 ךיז טָאה עקאט דלאב רעבָא ,קעווא זיא ,טקישעג טָאה יז ןעמעוו ,רעד
 -ילא ךָאנ םיא טימ ןעמאזוצ רָאנ ,ןיילא יזול רָאנ טינ ןרעמיצ עטַײװ יד ןופ
 .ןזיוואב ,ילורס ךיוא םיא טימ ןעמאזוצ ,רענ

 ,ןעמוקעג ךערּפשעג םענעי ןופ ןוא רעקלא סיזול ןופ יז ןענַײז סָאד
 ףא ,רעטעּפש ףא ,ןילורס ,םיא ירפרעדניא טנַײה טָאה יזול ןכלעוו ןופ
 -עג ,סיוא טזַײװ ,םיא יײז ןבָאה טציא .טגיײלעגּפָא טכאנראפ ףא ,גָאטאב
 ,ןבעגוצרעביא םיא טציא ּפָא ךיז ןגָאז רימ ןכלעוו ,ךערּפשעג םעד ,טאה
 רעבָא ןטלאהראפ גנאל וצ ןוא סקירעביא ָאד זדנוא טלָאװ רע סעמכאמ
 ךָאנ םיא וצ ךיז רימ ןלעװ ,טרָא רעדנא ןא ףא ,רעטעּפש ןכלעוו וצ
 .ןרעקמוא

 ןוא ,ןרעדנא ןופ סנייא ןדירפוצ יװ ,ןעזעגסיוא קידרעפָאה ןבָאה עדייב
 -נַײרא םאב זא יוזא ,םיא וצ יזול יװ ,ץערעכערעד רעמ טימ ילורס ךָאד
 -עג ןײגסױרָאפ ןיזול ילורס טָאה ןטערטרעבירא לעווש םאב ןוא ןעמוק
 .ןטָארטעגּפָא טרָא עטשרע סָאד םיא ,טזָאל

 סָאד סָאװ ,םעשיור רעד .ןעוועג גנושארעביא ןא סָאד זיא בוטש ןיא
 ןעוועג זיא ,בוטש ןופ ענעגייא יד ףא רעקירעד ,ןעמעלא ףא טכאמעג טָאה
 רָאג ךיז ייז ןבָאה יוװ ןוא ,ןילורס וצ רָאג יזול טמוק יװ :רעכעלרעדנּוװ א
 ןוא טגיילעגפוא יוזא ךָאנ וצרעד ?ןרעדנא ןטימ רענייא עניוזא ןפָארטעג
 יוזא ,טנאה אב טנאה יוזא -- סעדכא רענעסָאלשעג ןימ א סעּפע ךָאנ יו
 ...שירעדורב-שימייה

 ,ןיזול וצ ןַײרא זיא ילורס יו ,טקרעמאב טינ טכאנראפ טָאה רענייק
 -יוכ טינ ןַײז-ןעמאזוצ רעייז טנוװָא-בייהנָא ןצנאג םעד טרָאד טָאה רענייק
 -פוא לעװש רעד ףא עדייב ייז טָאה עלעטיג זא ,טציא ןוא ,ןעוועג דעש
 .גנורעדנוװראפ ןופ ןעַײרשסיױא שזא טלָאװעג יז טָאה ,ןעורעד ןטערט
 -עביא יד ךיוא ,ןָאטעג בייה א לקנעב ןַײז ןופ קיורמוא ךיז טָאה עשיומ
 .עבלעז סָאד -- ענעגייא עקיר

 יזול .שיט םאב רעטרע ןעמונראפ דלאב ןבָאה ,ילורס ןוא יזול ,עדייב
 -רע ערעייז ןענַײז ַיײברעד .ילורס ךיוא ,ןעגנאלרעד ייט טזָאלעג ךיז טָאה
 -סיוא לסיב א ךיז טָאה ילורס ןוא ,ןרעדנא ןבעל סנייא ןעמוקעגסיוא רעט
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 ןוא ,ןסעזעג טַײז ןַײז ןיא ןענַײז סָאװ ,עלא יד וצ ןקור ןטימ טיירדעג
 ,ןיזול וצ טעווערעקעג רעמ םענָאּפ ןטימ

 טציא עשיומ לָאז ,קידנעעזוצ סָאד ,זא ,ַײברעד ןטלאהעג ןיוש טָאה'ס
 ירפרעדניא סע טָאה רע יו ,ןייגוצקעווא ףא ןבייהפוא ךיז לקנעב ןַײז ןופ
 ןילורס יא ןיזול יא ךיז ראפ טָאה רע ןעוו ,דניצא ךָאנ סרעדנוזאב .ןָאטעג
 ןכָאטשעג םיא טָאה סעדכא רעייז ןוא ,טאהעג עטדערעגפיונוצ יו סעּפע

 םיא ןוא ןעשיומ ףא קידנקוק ,עלעטיג זא ,ַײברעד ןטלאהעג ךיוא טָאה'ס
 ראפ קידנבָאה עריומ ןוא ,שינרעגרע ןַײז קידנעעז ןוא ,קידנענעק טוג
 טציא ךיז טָאה סָאװ ,םעד ראפ ,ןבָאה עריומ טפראדאב טָאה עמ סָאװ ,םעד
 ,גירק א ,רעדירב יד ןשיװצ גירק א סעּפע ראפ -- טגיילעג לכייס ןפא
 ךָאנ טעװ ןעיָאזיב רעד ןוא ןַײזַײב ריא אב ןלעװ ןשטנעמ עדמערפ סָאװ
 ,גָאט ןופ קעטײװּפָאק ריא זא ,ַײברעד ןטלאהעג ןיוש טָאה -- ,טלּפָאט ןַײז
 רעדיו טציא ךיז לָאז ,טזָאלעגכָאנ לסיב א טאהעג ןיוש ריא טָאה סָאװ
 ןפיילש יד טנעה יד טימ דלאב עקאט טָאה יז ןוא ,ןקראטשראפ ןוא ןפורּפָא
 ..ןֶא טינ רעדיוו ריא ךיז טבייה רע יצ ,ןעז ,ןָאטעג ווּורּפ א

 -נָא ריט ןופ ,לעװש רעד ףא זא ,ןפָארטעג טונימ רעד ןיא רעבָא טָאה
 -עטימ ןופ רעכעה ,עכיוה א .טלעטשעגנַײרא יורפ א ךיז טָאה ,קידנעמוק
 סָאד ןוא ,לסקא יד ףא לאש א טימ ,עכַײלג א סעציילּפ יד ןיא ,סקּוװ רעל
 .עמאמ !סערָאשעמיטּפוה םעד עיסיז ,עוויר-עקלאמ ןעוועג זיא

 קילגמוא רעסיורג רעד טנַײה יז טָאה'ס סָאװ ,טקוקעג טינ -- ,טָאה יז
 ןוא ,טגיילעגקעװא ריא ךיז טָאה ןוז לקיטש עטצעל סָאד סָאװ ,ןפָארטעג
 ,טסנרע זיא'ס זא ,טסּוװעג ךיוא יז טָאה גנוראפרעד רעקידרעִירפ ריא ןופ
 ,ףורעד טקוקעג טינ -- ,רעטוג א ןַײז םיא לָאז ףָאס רעד ַײװעלאה ןוא
 םוצ ןוא וװערָאק ןטַײװ סנאמ םוצ ,ריווג םוצ טציא קידנעיײג ,ךָאד יז טָאה
 סָאװ ,רעד--ןָאטעגנָא רעיילש ןקידסעבאש םעד ךיוא ,סָאבעלאב סנוז
 ,ןטימניא טנורש א טימ ןטַײזיּפָאק עדייב ףא טאלג קראטש ךיז טמעקראפ
 יצעל יד ,ךעלגניריוא עקידנעלבמָאב ךיז עגנאל ייווצ ענעשעמ עריא ךיוא
 סָאװ ןוא ,ןבילבראפ ןטַײצ עטוג עקילָאמא ןופ ךָאנ ריא ןענַײז סָאװ ,עט
 ךיז ייז ןבָאה ןטַײצ עטכעלש ןיא ןוא ,טפיוקעג טינ ןיוש ייז טָאה רענייק
 ,ןצעזראפ טזָאלעג טינ ץעגרע ןיא ןיוש

 לַײװ .ךעלגניריוא יד ןיא ןוא רעיילש ןיא ךָאד ,ףורעד טקוקעג טינ ,ָאי
 ןקראטש א טימ ,עשילרעטסיוא ןא :עוװיר-עקלאמ ,ןעוועג ןיוש יז זיא אזא
 א טַײצ-ערָאצ א ןיא סרעדנוזאב ,רעטקאראכ םענעטלאהעגסיוא-ענדָאמ
 ןופ רענעטלאהעגסיוא ןוא רעטניזעג -- רערעמ עליפא ןוא ,לבצנאמ קיטש
 .לבצנאמ א

 ןוא .טעטכאעג קראטש עלא יז טָאה עמ ןוא טנעקעג עלא יז טָאה עמ
 וװעִיא רעניילק א זיא טלאטשעג ריא ןיא לַײװ :סָאװ ראפ ןעוועג זיא'ס
 -עי יװ ,טינ רעבָא ,רענעגָאלשעג א ,רענעי יװ ,יוזא ךייא ,ןעגנאגעגמורא
 .רענעכָארבעג ןייק ,רענ

 עריא רעבָא ,ןענאטשעגסיוא ליפ ,טאהעגרעביא ליפ ;בעל ןיא טָאה יז
 טָאה יז .עכַײלג א סעציײלּפ יד ןיא ןוא ,עטסעפ -- לָאק ריא ןוא טירט
 ,טולבעג "ןגָארט , ןדעי אב .ןעלדניק ןביוהעגנָא ענעסאכ רעד ךָאנ דלאּב
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 ,טאהענּפָא רעבָא ,ךיז טקע יז ,טניימעג טָאה עמ .ןבעגעגּפָא רעסעפ עצנאג
 ,רעטַײװ טולב ןוא רעטַײװ ?טגָארט, ,טנוזעג רעטַײװ יז זיא -- ןריובעג
 ריא טרעהעגפוא ןבָאה ,טנעקעג ,םאנסיוא ןא יװ ,ןיוש יז ןבָאה םיריוטקַאד
 .עוויר-עקלאמ :ןשעדיכ טרעהעגפוא ךיז ןבָאה רעבַײװ ןוא ,ןבעג ןיצידעמ

 -- ןטַײצ עטוג ןיא ,ןגיוצרעד ייז ,טישעגסיוא ןיז ןביז יוזא טָאה יז
 -ּפָא עדמערפ וצ טעברא ףא יז -- עטכעלש ןיא ,טעװעדָאהעג סטוג טימ
 ,עכיוה ,עסיורג ,טכיל יד יוװ ,סנייא ןיא סנייא -- רעדניק רעבָא .טקישעג
 .ןקאב עטיור טימ ,ענטלאטש

 יוזא ,ןסקאוועגרעטנוא ןענַײז ייז יו :ןבױהעגנָא סע ךיז טָאה ָאד רָאנ
 יעגקעווא ךיז רעקירָאינצכא ןא רענייא גָאט םענייש א םענייא ןיא טָאה
 עשלאפ ןוא ןטסוה םענעקורט טימ םורא םישָאדאכ רַאּפ א ןיא טָאה ,טגייל
 רָאּפ עטייוצ א -- רעטייוצ רעד .קעווא ןוא ,טנערבעגּפָא ןקאב עטיור
 טָאה עלָאלק יד ןוא ,סנייא ךָאנ סנייא יוזא .עבלעז סָאד ןוא -- םישָאדאכ
 .טצעזאב טסאג ןטסעפ א ראפ ריא אב ךיז

 ןגָארטסיױרא ןוז ןשירפ א בוטש ריא ןופ טגעלפ'מ ןעוו ,לָאמ סעדעי
 ןטפניפ םאב ,עטצעל יד אב ןטלאהעג ןיוש טָאה סע ןעװ סרעדנוזאב
 יִד ןופ ,עטסטנעָאנ יד ןופ ןעלבצנאמ עטסטניזעג יד ןיוש ןבָאה ,ןטסקעז
 רע לַײװ ,ןעמוק וצ עַײװעל רעד וצ טאהעג עריומ ,עליפא עטסנגייא
 -עגַײב ָאי סעַײװעל יד ףא רעבָא ןענַײז סָאװ ,יד ?ןעזוצ ןעד סניוזא ןָאק
 ,לסקא יד ףא לאש רעד ןיא ןפָארטעג רעדייסעק ןעוויר-עקלאמ ןבָאה ,ןעוו
 עמ זא ,לָאמ סעדעי רָאנ ,טמעראילעג טינ ,טנייוועג טינ ,ןקורט ןגיוא יד
 ייה א טימ בוטש ןיא ךיז טגעלפ יז ןוא ,עראט אב ןטלאהעג ןיוש טָאה
 טגעלפ ,ןפערטנָא לבצנאמ ןעמורפ א טימ רעקירעד ,ןרעטלע ןא טימ ,ןשימ
 ןוא ןדנעו ךיז ליטש ,ןבעג קוק םענעקורט א םיא ףא ,ןלעטשּפָא םיא יז
 :ןָאט גָאז א ךעלטפעשעג יו

 ףא טָאג א ָאד זיא'ס זא ,ךיז טכאד ,טגָאז עמ ?רע טגָאז סָאװ ,אה --
 ...טלעוו רעד

 ינליפטימ ןסיורג ןיא רענעי טגעלפ -- ,עוויר-עקלאמ ,וטסדער סָאװ --
 ןרעטסעל ןופ יז ,קידנבָאה עריומ רעטרעוװ עריא ראפ ,רעבָא ,ראצ ןקיד
 .ןטלאהּפָא ןלעוו

 ?אה ,רע זיא ּווװ זיא --

 א ןסאלב א ,ןטצעל םעד ,ןעיסיז טנַײה ריא טָאה עמ זא ,לָאמ סָאד
 -עג םייהא ,םענָאּפ ןפא רָאה עקיכעטש טימ ,םענעכַארבעגרעטנוא-בלאה
 ריא יו ,רעטַײװ יז טָאה ,טגיילעגקעווא טעב ןפא ךַײלג םיא ןוא טכארב
 -עגּפָא יװ טעב ןַײז ןופ בַײװ סָאד ,טכאמעג טינ סעליוק ןייק ,רעגייטש
 קוק א ,ןעגנאגעגוצ ,ןײגּפָא ןסייהעג טַײז א ןיא ךעלרעדניק יד ,טראש
 ןיוש יז טָאה םעדכָאנ .רעמ טינ ןוא ,?רענַײמ ןוז , :ןָאטעג גָאז א ןוא ןָאטעג
 ךעלרעדניק יד ךיוא ,ןענידאב טזָאלעג םיא בַײװ סָאד גָאט ןקירעביא םעד
 א ןיא יז טָאה ,ןרָאװעג לקנוט זיא'ס ןעוו ,טכאנראפ ןוא ,ןייטש םיא ןבעל
 ןוא ,ןעמונעג לסקא יד ףא לאש יד ,ןָאטעגנָא רעיילש ריא רעמיצ לקניוו
 ,גניר ןטירד ןיא שזא ,טניוװעג טַײװ ןבָאה עיסיז ןוא יז ּוװ ,טרָאד ןופ
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 ךיז ,ןענופעג ךיז טָאה זיוה סעשיומ ּוװ ,טָאטש קע רעטייווצ רעד ןיא ,ןיהא
 .טזָאלעג

 ןוא עכורעטאק רעַירפראפ ךַײלג יז ןבָאה ,ךיק ןיא ןַײרא זיא יז זא
 ןבָאה ייז יז טינ ןוא ריא ייז טינ .טקרעמאב ןטסניד יד םעדכָאנ ,םעקָאילע
 -אב טימ יז ןבָאה עקידנעַײזַײב ךיק ןיא עלא רָאנ ,טגָאזעג טינ טרָאװ ןייק
 ןבָאה ,ןעגנאגעגכרוד ךיק יד זיא יז זא ןוא .טזָאלעגכרוד ןגיוא עקידנטייל
 רעוויּוװ -- רעטרע ערעיײיז ןופ ,טקרעמאב טינ ןיילא ךיז ראפ ,ענעי עלא
 יו ןוא ,ןביוהעגפוא ןוא טרירעג ךיז -- ןסעזעג ּווו-רעוו ןוא ןענאטשעג
 רעד טימ עציילּפ רענטלאטש רעכַײלג ריא ךָאנ ,ןעוויר-עקלאמ ןופ ןגיוצעג
 .ןעגנאגעגכָאנ ,ריא ףא סָאװ ,לאש

 -יומ ןעזרעד טשרעוצ יז טָאה ,ןויוועג ךיז טָאה יז זא ,ןַײרא זיא יז זא
 ךיוא טָאה רע .שיט םאב טרָא ןַײז ףא ןָאנבױא ןסעזעג זיא סָאװ ,ןעש
 ,ליטש ךיז ןבָאה ,ריא ךָאנ קידנעַיצכָאנ ךיז יו ,ריא רעטניה יװ ,ןעזרעד
 -עגנַײרא ןטסניד ,םיסרָאשעמ יד ,טַײל-ךיק יד ,ןרעדנא ןרעטניה רענייא
 ,םעד ןופ ןוא ןעמוקנָא ,סעוויר-עקלאמ ,ריא ןופ ןטראוו ייז ךַײלג ,טלעטש
 -רָאפ ןימ א סעּפע ףא יװ ,ןענעגעגאב רעמיצ ןיא ָאד יז טעוװ'מ יוזאיוו
 .גנולעטשרָאפ רעקידנעייטש

 יד --יז ךיוא ןוא ,ןעזרעד ןעלעטיג ךיוא יז טָאה ןעשיומ ךָאנ דלאב
 ,שעדיכ א ןעװעג ריא זיא ךאז יד ןוא ,ריא רעטניה עקידנעמוקרעטנוא
 -עי סָאװ ,םעד וצ ,ןעשיומ וצ טדנעוװעג עטרעדנּוװראפ א ךיז טָאה יז ןוא
 טינ סעּפע טייטשראפ יז ןעוו ,טַײהנגעלראפ א ןיא זיא יז ןעוװ ,לָאמ סעד
 ,דיישאב טכוז ןוא

 טלָאװעג ןיוש טָאה רע ןוא ,טקרעמאב יז ןָאזרעביל דלאב ךיוא טָאה'ס
 גערפ א ריא אב רעטשרע רעד ןוא ,ןפיול ןגעקטנא ריא ,ןעגנירּפשפוא
 רָאנ ,סערעטניא םענעגייא ןַײז בילוצ יוזא טינ ..?!?רע טכאמ סָאװ, :ןַאט
 .עייגענ םיטאבעלאב יד ךָאד זיא ןעיניא רעד סָאװ ,םעד ּבילוצ

 -עקעגסיוא טַײז א טימ זיא ,טגָאזעג יו ,סָאװ ,ילורס טָאה ךיוא דלאב
 טַײז רענעי טימ זא ,ךעלדנעטשראפ ךָאד זיא סָאד ןוא -- ,ןעוועג טעווער
 ,ריט רעד וצ םענַאּפ ןטימ ןוא ,טעווערעקעג ןעוועג ןָאנבױא םוצ רע זיא
 טָאה ,ןעזרעד יז טָאה רע זא ,ילורס ךיוא -- ,טדנעוועג ,ךיק ןופ טריפ סָאװ
 גָאט ןראפ סעּפע זיא ָאד זא ,טליפרעד שוכ ןטפראשראפ ןַײז טימ דלאב רע
 רעבָא ,ןפערט טנָאקעג טינ רע טָאה -- סניוזא סָאװ .ןעשעג ןסיוװ ןַײז ןָא
 ,רעקירעד ןוא ,טנעיילעג סעּפע ךָאד רע טָאה ןעוויר-עקלאמ אב םענָאּפ ןיא
 סמיסרָאשעמ ןוא סנטסניד יד ףא סָאװ ,עריומ ןוא טַײקירעגַײנ רעד ןיא
 ,ןביוהעגרעטנוא טרָא ןופ ןיוש םיא טָאה סָאד ןוא ,טקירדעגסיוא רעמענעּפ
 -נָא ןיוש ןצנאגניא ןוא ,טכאמעג ןעיירדסיוא םיא טַײז רענעי וצ ןצנאגניא
 .ןרָאה-לאש םעד טקעמשרעד'ס ןעוו ,דרעפ-עמָאכלימ א יװ ,טציּפשעג

 ןיא טסעג יד עליפא ןוא טַײל-בוטש ערעדנא יד ךיוא ןילורס ךָאנ ןוא
 ,בוטש

 געוו ןסיורג א םייה ריא ןופ טאהעג טָאה יז סָאװ ,טלמעד עוויר-עקלאמ
 -יק טָאטש רעצנאג רעד ךרוד ךעלאהעמ קיטש ןקידלאווג א ,ןכאמוצכרוד
 סָאװ ,ןּפמָאל ןוא טכיל טימ רָאנ ,ןטכיולאב ךאווש ןעוועג זיא עכלעוו ,טאמ
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 -- ,ןעזעגסיורא ּוװ רעזַײה יד ןופ רעטצנעפ עקירעדינ יד ןופ ךיז ןבָאה
 ןפָארטעג ךיז ,קידנעמוקנָא רעטצניפ רעד ןופ ,טציא טָאה עוויר-עקלאמ
 ,עווָאכראה רעד טימ בוטש-סע רעשידיגענ רענעטכיולאב-קראטש רעד ןיא
 -געעזרעד סָאד ,טָאה יז :שיט םאב בוטש ןיא יט רעד אב טסעג יד טימ
 שטָאכ סָאװ ,רעקלא ןגנע םענופ -- טמוק יז ןענאוונופ ,טנָאמרעד ךיז ,קיד
 -רעביוז בַײװ ןַײז ןופ טרעדָאפ ןוא ביל טָאה עיסיז ריא יװ ,ןייר ,רעביוז
 ,בוטש ןיא טנוזעג ןענַײז עלא ןעוו עליפא ,ךעלטעקאנ ,םערָא רעבָא ,טַײק
 ךַײלג ןיוש זיא ,ןזיוואב עליוכ א ךיז טָאה ,עיסיז ,רע ןעוו ,טנַײה טארפיב
 ןיא :ןסקאוועגסיוא ךָאד לָאמ ַײרד ,לָאמ ייווצ ןיא לָאמאטימ טַײקמערָא יד
 עסיורג יד ןוא בוטש סריווג םעד קידנבָאה ןוא ,קידנענָאמרעד סָאד ךיז ,טָא
 -עגפוא עלַײװ א ךיז יז טָאה ,ןגיוא יד ראפ טציא ּפמָאלגנעה םענופ טכיל
 רעמיצ ןיא רעטנעענ ןוא ,ןבילבעג ןייטש טאמיק לעװש רעד ףא ,ןטלאה
 א שיט םוצ יז טָאה רעבָא דלאב ...טאהעג טינ סיפ ןייק יװ ןעמוקוצנַײרא
 אב ןלעטש ךיז יידעק ,ןבעגעג קור א ךיז ןָאנבױא םוצ ןוא ןָאטעג יג
 ןוא ןעמוקעג זיא יז ,ךעלטנגייא ,ןעמעוו בילוצ ,ןעשיומ ןופ טַײז רעד
 עקאט ךיז יז טָאה דלאב ןוא ,ןדנעוו וצ ךיז ןבָאה טפראדאב ךעלטפעשעג
 .םיא וצ טדנעוועג

 -אטימ ךיז טָאה ילורס .ןרָאװעג ןגיוושנא שיט םאב עלא ןענַײז יײברעד
 רע טָאה רעִירפ ןיהּוװ ,ןיהא ,טעווערעקעגסיוא טַײז רעטייווצ ןַײז וצ לָאמ
 ןַײז טימ --יזול ךיוא ;סע טסייה ,ןָאנבױא םוצ-- ןקוק טלָאװעג טינ
 .עקירעביא עלא ןופ ןיוש טדערעגּפָא ,ןיהא קילב

 :ןָאטעג גָאז א טָאה עוויר-עקלאמ ןוא

 יז לַײװ ,טצריעג טינ םיא טָאה יז) עשיומ ,עמאטסימ טסייוו רע --
 ,לאלכיב ,לַײװ ןוא ,ןרָאי ענייא םיא טימ זיא יז לַײװ ,עוויורק א םיא זיא
 -וקעג טציא זיא יז סָאװ בילוצ ,(טצרַיעג טינ םענייק ,ךיז טכאד ,יז טָאה
 ?ןפָארטעג ןעיסיז ריא טימ טנַײה טָאה'ס סָאװ ,ןעמ

 .טסייוו רע ,ָאי --
 ןיא טבעלעג ךיוא יוזא טָאה בוטש יד זא ,ךיוא עמאטסימ טסייוו רע --

 סעופער ,םיריוטקָאד ףראד עמ ןעוו ,טציא טארפיב ,סעקכאד ןיא ןוא טיונ
 ,וואא

 ...סעריכס יד םיא ךָאד טייג לַײװרעד ...ןפלעה ןעמ ןָאק סָאװ זיא --
 ,עוויר-עקלאמ ,יז סָאװ ,ןסָארדראפ ,סיוא טזַײװ ,ךַײלג טָאה ןעשיומ

 ,טכאמעג ריא ךיז טָאה קילגמוא סָאד רָאנ יװ ,גָאט ןטשרע םעד ןיוש טָאה
 עווציק ,ןעלטעב ןצּפאק-עסַײמ ןעמוקעג ךַײלג ןוא טאהעג טינ טַײצ ןייק
 טפראדאב סָאד ןעמ טָאה ,ןעמוקעג ָאי ןיוש עליפא ןעוו ,ךָאנ וצרעד .ןענָאמ
 ןיילא םיא וצ טינ ,ןגיוא יד ןיא ןעמעלא ראפ טינ ,טייהרעליטש ןכאמ
 םיא טימ טלָאװ עלעטיג ןוא ,ןפורּפָא ןעלעטיג רעירפ רָאנ ,ןדנעוו ךיז
 ןיא-טיגייוו ןיוש טלָאװ עמ ןוא ,טדערעגרעביא ןעוועג ןיוש םעד ןגעוו
 ...ךעלגעמ סָאװ ןָאטעג

 -עג ךיז ןיוש ריא טימ ךערּפשעג בײהנָא םאב ךַײלג םורעד טָאה רע
 ,סע טסייה ,ןעלזאג ןייק :רעציקעב סָאד ןכאמ ,ןעּפעשטּפָא ריא ןופ טלָאװ
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 ןיא געהיונ ךיז ןענַײז ןשטנעמ יו ןוא ,טוט עמ סָאװ ןוא ,טינ ךָאד רע זיא
 .רע טסייוו ,ןלאפ עניוזא

 טינ ןצראה םוצ עגאל עשיריווג ןַײז ךיז טָאה ,רעבָא ,עוויר-עקלאמ ,יז
 -נעענ ןעוועג ריא זיא ןצראה םוצ לַײװ ,ןעמענ טנָאקעג טינ ךיז ,ןעמונעג
 זיא טציא ךיז ןגיילקעווא ןוא קנערק סעיסיז זא ,טסּוװעג טָאה יז ...סרעט
 ןופ טינ ןסייוו סעקינרעכָאװ זא ,ךיוא טסּוװעג ,סעװָאטאק ןייק ףא טינ
 -רעפ ןטימ לבור רעד ןוא ,ןענָאמ ןעמוק סרעייז ןלעװ ייז ןוא ,קנערק ןַײז
 טינ טַײצ א טעװ ,עשיומ ,סָאבעלאב רעד ,רע עליפא ןעוו ,ךָאװ יד עלעט
 ןקעלק טינ ,עגאל רעקיטציא רעד אב ,טציא טעוװ ,ןבעג וצ סָאד ןרעוװ דימ
 .ןּפָאטשראפ וצ ליומ סָאד עליפא טיונ רעטסדנימ רעד

 ןיא ןעמעלא ראפ טגָאזעג ץלא םיא סָאד טָאה ,עוויר-עקלאמ ,יז ןוא
 ,שיט םאב ןסעזעג טציא ןענַײז סָאװ ,יד עלא ןופ ןגיוא יד ןיא ,ןגיוא יד
 .ןענאטשעג ריט רעד אב ןענַײז סָאװ ,ענעי ראפ ךיוא ןוא

 "עג בייה א לקנעב ןופ ָאד עשיומ ךיז טָאה -- ?יז ליוװ סָאװ זיא --
 ןופ ןוא ,גונעגרעביא ךיוא יוזא זיא'ס ?ןָאט רע ןָאק ךָאנ סָאװ זיא -- .ןָאט
 -אב טינ רענייק זיא קנערק ראפ ןוא ,עציוי קידנעטש רע זיא טַײז ןַײז
 ןטלאהוצסיוא רעווש זיא'ס זא ,םייה רעד ןיא טינ ןָאק עמ זא ןוא ,טנרָאװ
 .םיליוכ-רעקיב א ָאד ףורעד זיא ,עליוכ םעד

 ?טגָאזעג רע טָאה סָאװ ?עשיומ ,רע טדער סָאװ !?םיליוכ-רעקיב א --
 טמוק'ס רעוו ,ךָאד טסייוו רע ,םיליוכ-רעקיב ןיא עבאג ןיילא ךָאד זיא רע
 םורא םורא טרָאד טייג 'מ יוזאַיו ,טסייוו ןוא ,טרָאד טגיל'ס רע ,ןָא ןיהא
 ?םִיָאלאכ

 עמענעגנָא טינ םיא יד ןוא ןגָאלשעגרעביא עשיומ טָאה -- ,טייג עמ --
 טיג טָאטש יד לפיוו ,ןָאק עמ יװ ,טײג עמ -- ,ןרעה טלָאװעג טינ דייר
 ןעמ ןָאק סָאװ ,רעמ ןעמ ןָאק סָאװ .ןטסָאק ךיז טזָאל ןוא ףורעד טלעג
 ?רעסעב

 -עמ יד שזא ,ןָאטעג לעטש א ךיז עוויר-עקלאמ ָאד טָאה -- ,עשיומ --
 יד ןופ לאש יד ןוא ןָאטעג לבמָאב א ריא ךיז ןבָאה ךעלגניריוא ענעש
 טינ טסלָאז וד ,עשיומ -- ,ןלאפ וצ ףא ןקורּפָארא ןעמונעג ךיז טָאה לסקא
 טינ ןעמוקעג ריד וצ ןיב ךיא ןוא ,עטווּורּפעג א ןיב ךיא !ןרעװ טווּורּפעג
 -עג קנארק רע זיא ריד אב !טמוק עס סָאװ ןענָאמ רָאנ ,עווציק ךָאנ
 סעכיוק עמערָא ענַײז רע טָאה ,ןטפעשעג עכַײר ענַײד ןיא ,ריד אב ,ןרָאװ
 ןיא ןעייטש סָאװ ,םיניד עלא טיול ,וועיוכעמ טסיב וד ןוא ,טגיילעגקעווא
 .ןייטש סע געמ ,טינ טייטש סע ביוא ןוא ,עריוט רעד

 ?וועיוכעמ --
 !עשיומ ,ָאי --
 ?ןָאט רע לָאז סָאװ זיא --
 -ייק סָאװ ,ילורס רענעגושעמ רעד םעצולּפ ָאד טָאה -- ?ןָאט סָאװ --

 ,טראוועג טינ ,ךעלריטאנ ,טרָאװ ןַײז ףא ןוא טגערפעג טינ םיא טָאה רענ
 ןיא עלא אב זא ,טכירעגמוא יוזא ןוא רָאלק יוזא ,ךיוה יוזא ןָאטעג גָאז א
 !ףראד עמ סָאװ ?ןָאט סָאװ -- .ןעגנילק ןבױהעגנָא שזא טָאה ןרעיוא יד
 -- רעכליב םִיָאבאג ןענַײז ,םיליוכ-רעקיב ביוא ןוא !ךיז ראפ טוט עמ סָאװ
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 זיא'ס קאמשעג יו ,ןעז ,ןווּורּפסױא ןוא ןעמענראפ וצ לטעב א טרָאד ןיילא
 ...טולב טימ טַײּפש סָאװ ,םעד טארפיב ,ןטנוזעג א טרָאד

 -לאווג יוזא ,טכירעגמוא יוזא ןעוועג זיא לָאמ סָאד ןילורס ןופ עזָאה יד
 יװ ,ןָאטעג דנעוו א םיא וצ לָאמאטימ ךיז ןבָאה ןגיוא סנעמעלא זא ,קיד
 .קילאב ןופ ּפָארא טכירעגמוא ןוא םעצולּפ טלאפ סָאװ ,ךאז א וצ

 -- ןָאזרעביל ,ןצישאב וצ ןאמ ריא יװ ,ןָאטעג בייה א ךיז טָאה עלעטיג
 -נָא עלא .ןרעה וצ עטרעהעג סָאד טביילגעג טינ טָאה רע ךַײלג ןוא ,ךיוא
 יצ ,ןעוועג ןקרעמאב וצ טינ -- ןילורס ףא טָאה יזול ךיוא ןוא ,טגנערטשעג
 .ןבעגעג קוק א -- ,גנומיטשוצ טימ ,טרעקראפ ,יצ ,סעמוראט טימ

 ןףעװעג רערעװש א טנַײה םיא זיא גָאט רעד סָאװ ,עשיומ ןיילא ןוא
 ךָאנרעד ,םעדייא ןַײז ןופ עַידעי רעביל רעטכארבעג רעד ןופ ירפרעדניא
 קירעביא ןייק טינ ךיוא ,סיוא טזַײװ ,זיא רע ןכלעוו ןופ ,טאקָאװדא םאב
 א טימ ,עליוכ א טימ -- ךאז אזא רָאג טציא ןוא ,סיורא רעטסיירטעג
 ןיא ריט רעד אב ןעייטש סָאװ ,םיסרָאשעמ ןוא ןטסניד טימ ,ןעוויר-עקלאמ
 רעביא ןוא :ערעדנא ךיוא ןוא ,טינ ןפראד ייז סָאװ ,ןרעה ןוא לטניב א
 ,רענעטעבעג-טינ ,רענעפורעג-טינ רעד ,רענעגושעמ רעד טָא -- ןעמעלא
 ךָאנ וצרעד ןוא ,טנַײה סרעדנוזאב ,רעטיב קידנעטש םיא ףא טקריװ סָאװ
 -ידיילאב אזא וצרעד ךָאנ ןוא ,רעדורב ןַײז ןופ טנאה רעטכער רעד אב
 -עג טינרָאג ,ךעלריטאנ ,טלמעד זיא ,רימ ןגָאז ,ןעשיומ ןיילא -- ,גנוק
 ןוא ,ןָאט פאלק א שיט ןיא ,ןָאט בייה א ךיז טרָא ןַײז ןופ רעסיוא ,ןבילב
 ,שטנעמ א יוװ ,עליפא ןוא ,לָאק ןַײז טימ טינ ןילורס וצ ןָאט וצ יירשעג א
 ;ןטלעז םילייק יד ןופ סיורא טייג סָאװ

 !!בוטש ןַײמ ןופ סיורא !ןענאדנופ סיורא --
 טינ ךיז ךערּפשעג ןיא ,ןגיוושעג רעהא זיב טָאה סָאװ ,יזול טָאה טלמעד

 -- ,ןשימ וצ ךיז טאהעג עיידעב טינ עליפא ,סיוא טזַײװ'ס יװ ,ןוא ,טשימעג
 -עג םעד ןופ ,עלא יװ ,ןוא טרעהרעד יירשעג סעשיומ טָאה רע זא ,טציא
 ףורעד ילורס טעװ סָאװ טימ ,טסּוװעג טינ טָאה רע לַײװ ,ןרָאװעג טפעלּפ
 אזא ףא ךיז רע טָאה ,ןעשיומ ןופ ,םיא ןופ לַײװ ,לאלכיב ןוא ,ןרעפטנע
 -- ,ןבַײרטסױרא בוטש ןופ ןשטנעמ א יוװ ,ךאז אזא ףא ןוא טכירעג טינ סאק
 ךיוא ,טרעכעהעג לָאק ןַײז ,קידנלעטש ךיז טַײז סילורס ףא ,יזול טָאה ָאד
 רעביא ,רעבירא שיט ןרעביא ןוא ,ןביוהעגפוא ךיז טרָא ןַײז ןופ טָאה רע
 :ןָאטעג גָאז א םענָאּפ ןיא רעדורב ןַײז וצ ןוא ,ּפעק סנעמעלא

 םיבאר א ראפ ןשטנעמ א טָאה רע ,עשיומ ,ןטעב עליכעמ רע לָאז --
 .ןטעברעביא ףעקייט םיא רע לָאז .!ןעװעג שעַײװעמ

 ?ןטעברעביא ...ןילורס ,םיא ,עשיומ ,רע --
 .םיא -- רע ,ָאי --
 ןייק רעבָא ךָאד זיא'ס ?ןעוועג שעַײװעמ ןשטנעמ א ?רע טגָאז יוזא --

 סנעמעלא ףא ךיז טיירפ סָאװ ,שינעקישנָא ןא ךָאד זיא'ס ,טינ שטנעמ
 עלא ןופ ,םוטעמוא ןופ םיא לָאז עמ ,טַײצ גנאל ןיוש זיא'ס ןוא ,ןקילגמוא
 .ןבילרטסיורא רעזַײה

 .טמעשראפ ןגיוא יד ןיא ןשטנעמ ליפ ראפ 1
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 טגָאז ?בוטש ןַײמ ןופ , ?טבַײרט עמ יװ ,ןעזעג סע רע טָאה ּוװ רעבָא --
 ו .תיבה יל .?רענַײד ןופ סעּפע סָאװראפ ..?רענַײד ןופ .רע

 ָאד טָאה -- ,יווא בוא זיא .רעטנוא ,סע טסייה ,םיא רע טלאה --
 "וצ ןעמוקסיוא םיא טעװ -- ,ןגירשעגסיוא סאק ןופ ךיז רעסיוא עשיומ
 .ןטעבוצרעביא ,ןיזול ,םיא ךיוא םענעי טימ ןעמאז

 -ידיילאב עסיורג יד ןוא ןיימ סנאמ ריא עלעטיג ָאד טָאה -- !עשיומ --
 -- :ןגירשעגסיוא ןוא ןענאטשראפ ,ןָאטעגנָא ןיזול טָאה רע סָאװ ,גנוק
 !עשיומ

 -עגסיוא ייז ךיוא ,ןענאטשראפ רעטכעט יד ךיוא ןבָאה -- !עטאט --
 סאק ןַײז ןיא םיא ,וצ ,ןעשיומ וצ ,רעטָאפ רעייז וצ ןענַײז ייז ןוא ,ןגירש
 -סיורא רעטרעוו עניוזא עכעלנע רעטַײװ ןופ ליומ ןַײז יוװ ןוא ןטלאהוצפוא
 .ןטיהוצּפָא ןזָאלוצ

 זָאל א ךיז םיא וצ עטרעטיצראפ סמעדייא יד ךיוא ןבָאה -- !רעוװש --
 ...ןָאטעג

 סאק סיורג ןיא סָאװרָאנ ָאד טָאה רע סָאװ ,ךיז קידנּפאכ ,עשיומ ןוא
 ךיז קידנדנעו ןוא ,טסאקעצ רעמ ךָאנ ךיז טָאה ,טזָאלעגסיױרא ליומ ןופ
 רעקידלאווג ןַײז ןופ עביס-רעקיא רעד וצ ,עביס רעטשרעמיולק רעד וצ
 יז ןסירעגסיורא יװ ,טנאה רענעביוהעגפוא ןא טימ ,ןילורס וצ ,גנוגערפוא
 טָאה ,טלגנירעגמורא םיא ןבָאה סָאװ ,ענעגייא ,עשימייה לדער םעד ןופ
 -עגסיוא רעדיו ןוא ןזיװעגנָא ריט רעד ףֹא ריא טימ םיא רע
 :ןגירש

 ביוא ןוא ףעניפעג טינ רעמ ָאד ךיז לָאז סופ ןַײד !ןענאדנופ סיורא --
 -ול וצ ןיוש טציא ןוא ןגירשעג רעטַײװ רע טָאה -- ,שטנעמ א זיא רעד
 ןייק םיא ,יזול ,רע זיא ,שטנעמ א זיא רענעי ביוא -- ,טעדנעוועג ךיז ןיז
 ...רעדורב

 -יוק עטרעטיצראפ טרעהרעד ךיז ןבָאה -- !רעװש !עטאט !עשיומ --
 ןבָאה עכלעוו ,ענעגייא ענַײז ןופ ,ןעשיומ ןבעל ןופ ןעיירשעגסיוא ,סעל
 .טלגנירעגמורא םיא

 -עגנגעק טינ ךיז ,ןטלָאשעג טינ טלמעד טָאה ילורס :ךעלרעדנּוװ ןוא
 עליפא רעגייטש ןַײז יו טינ -- טנפעעג טינ ליומ סָאד עליפא ,טלעטש
 ,טציא טארפיב ,עקיטשינ אזא גנוקידיילאב יד ןעוו ,ןלאפ ערעגנירג ןיא
 -נייק ,רעקיטכיר ,ןטלעז טכאמעג ךיז טָאה םיא טימ סָאװ ,לאפ אזא אב
 םענעגױבעגּפָא ןא טימ ,טײרדעגּפָא שיט ןופ רָאנ ךיז טָאה רע .טינ לָאמ
 -רעדניא טָאה רע ּוװ ,לקניוו םענעי ןיא יידעק ,ןעגנאגעגּפָא םיא ןופ ּפָאק
 .ןבייהוצפוא טציא יז ,טגײלעגּפָא עברָאט ןַײז ירפ

 לָאמעלא יװ טינ ילורס טציא טָאה סָאװראפ ,ךעלדנעטשראפ טינ זיא'ס
 זיא רע יװ ןוא ןָאק רע יװ ,רע טָאה סָאװראפ ,ןָאטעג ןוא טריפעג ךיז
 ויא לאפ רעקיטציא רעד סָאװ ,ראפרעד ךעלגעמ .ןזיוואב טינ ךיז ,ךעיוקעב
 -נא זא ,ןעזרעד טָאה רע סעמכאמ ,גנושארעביא ןא ןעוועג ןיילא םיא ראפ

 .?זיוה סָאד רעק רימ וצ, 1
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 ןוא עּפצוכ רעטצעל רעד זיב -- ,רע סָאװ ,עבלעז סָאד ךיוא ןענָאק ערעד
 .ןלעטשּפָא טינ ךיז ךאז ןייק ראפ

 ,טקרעמאב טָאה רע לַײװ ,טינ ראפרעד ץלא ןופ רעכיג .ןיינ רעבָא
 ךיוא טָאה ,טײרדעגּפָא שיט ןופ ךיז טָאה רע סָאװ ,טונימ רעד ןיא יװ
 סָאד ןָאטעג ,טאהעג םיא ןבעל טרָא ןַײז טַײצ עצנאג יד טָאה סָאװ ,יזול
 טָאה ,ילורס ,רע סייב ןוא ,סיורא שיט ןרעטניה ןופ זיא רע ךיוא :עבלעז
 ,ליטש יזול זיא ,טזָאלעג ךיז ןכוז עברָאט רעד ךָאנ רעמיצ ןבלעז ןיא ךיז
 ...רעמיצ ןופ סיורא ןצנאגניא רָאג ,טיילאב ןגיוא סנעמעלא ןופ

 ,יזול טָאה סָאד זא ,טניימעג ןוא ןעוועג רעכיז טלמעד ןענַײז עלא
 ,לַײװ ,ןעגנולשעגּפָארא גנוקידיילאב יד ,דעװָאק ןַײז ףא קידנעַײז לכיומ
 זא ,קידנסיוו ןוא ,ןטלאהפוא םוצ טינ סאק סיורג ןיא רעדורב ןַײז קידנעעז
 טָאה ,ןריפ סרעגרע וצ ךָאנ סָאד ןָאק ,ןלעטשנגעק םיא ךיז טעװ עמ ביוא
 ןא ראפ טסאּפ'ס יװ ,ןגַײװשראפ ,ןטערטוצּפָא קיטיינ ראפ ןטלאהעג רע
 םורעד זיא םעליוא-בוטש רעצנאג רעד .יזול יו אזא ראפ טארפיב ,ןרעטלע
 יד ןיא גנונעפָאה טימ ךיוא יא ,ןבילבעג טמיילעג יוװ יא ןטונימ ענעי ןיא
 -פוא סָאד ןוא ןייגרעביא םערוטש רעד טעװ דלאב ,דלאב טָא זא ,ןגיוא
 .ןגײלנַײא קירוצ ךיז טעוו עטזיורבעג

 רעד אב טַײצ לקיטש ןיילק א טָאה ילורס יװ ,םעד ךָאנ ,םעצולּפ רעבָא
 יידעק ,ריא טימ ןביוהעגפוא ךיז ,טעווערונשעג יז ,טערָאּפעג ךיז עברָאט
 ,טקרעמאב לָאמאטימ עלא ןבָאה יוזא -- ,ןזָאל ךיז לעװש רעד וצ ריא טימ
 ,סיורא בוטשי-סע ןופ סָאװרָאנ זיא יזול רעכלעוו ךרוד ,ריט רעד ךרוד יו
 ןקידרעמוז ןַײז ןיא לָאמ סָאד ,ןזיואב לָאמארעדיו טציא ךיז רע טָאה
 .ןייגוצקעווא ףא ןוא טעיליּפשראפ ,ןָאטעגנָא לטנאמ

 יו ,לָאמאטימ רע טָאה יוזא ,ןעזרעד םיא טָאה ילורס רָאנ יװ ,טָא ןוא
 טנָאקעג טינ ךיז רענייק טָאה לָאמנייק ןוא טינ םיא ךיז טכאמ לָאמנייק
 ןימ א סעּפע ףא יװ ,טנפעעג ליומ סָאד ,ןעז וצ סָאד םיא אב ןעמיראב
 -נייצ ןטשרעבייא ןַײז ןיא יו ,טקרעמאב עלא ןבָאה ַײברעד .ןָאט וצ ךאל
 ענענאראפ יד טימ יוזא טָאה רע .ןָאצ א רעביא ןָאצ א םיא טלעפ ןטסאק
 טימ ןוא ליטש ,טערישטשעג ןַײרא בוטש ןיא ןייצ עקידנלעפ יד טימ ןוא
 ןוא ןעמוקעגרעטנוא זיא יזול זא ןוא ,עמָאקענ רעקידנגַײװש רעטסערג רעד
 רעמ ךָאנ ילורס טָאה ,ןייגוצסיורא ףא טרעטנעענרעד ךיז לעװש רעד וצ
 -עג ןייג סיורָאפ םיא ,ןטָארטעגּפָא טרָא סָאד םיא טָאה רע ,טערישטשעג
 -ַײז רענידאב ןוא רעגערטיםילייק רעד יװ ,םיא רעטניה -- רע ןוא ,טזָאל
 .רענ

 ךיז טָאה עלעטיג יװ ,ןעזרעד ןאד עָאנאה רערעדליוו ךָאנ טימ טָאה רע
 ראפ לעװש רעד וצ ןוא ,ןסירעגּפָא ,ןעשיומ ןופ ,ןאמ ריא ןופ לָאמאטימ
 -אטשראפ טסנרע םעד ןבָאה ייז לַײװ -- רעטכעט סעשיומ ךיוא ;וצ ןיזול
 ןופ ערעדנא ךיוא :;קעװא סעװָאטאק ןייק ףא טציא טייג יזול זא ןוא ,ןענ
 -עג א לָאמאטימ טָאה עטשרע יד עלעטיג ןוא ,טרָא םענעי וצ -- בוטש
 :ןָאטעג יירש

 זִא טינ ןעיָאזיב םעד זדנוא טסוט וד !יזול ,קעוװא טינ טסייג וד --
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 ,טנעה יד ןוא ,ןטלאהעגרעטנוא רעטכעט יד ךיוא ןבָאה -- !רעטעּפ --
 .טקערטשעגסיוא ,ןטלאהוצּפָא קילגמוא ןא ףא יו

 ןופ ,ענעגייא יד ןופ לָאמאטימ עלא ןופ ךיז טָאה -- !יזול רעטעפ --
 -.טרעהעג סמעדייא ,רעטכעט ,ןעלעטיג

 -רָאג ןוא טַײקנסָאלשטנא סיורג ןיא ,רעליטש א טָאה ,רעבָא ,יזול ,רע
 ןעלעטיג עטשרע יד גנוגעוואב-טנאה רעקידנגַײװש א טימ ,קידנגָאז טינ
 -ּפָא םיא ןבָאה סָאװ ,ערעדנא עלא ךיוא ךָאנרעד ,טשרעוצ יז .טקיטַײזאב
 -- יוזא ןוא ,טראשענּפָא יו ,ןלעטשראפ געוו םעד טלָאזעג ןוא ןטלאהעג
 -עגסיוא ןא טימ ,םיא רעטניה ילורס ןוא ,קידנקוקמוא טינ ךיז ,סיורָאפ רע
 ראפ ןוא קעווא ,סיורא ייז ןענַײז ,קידנכאלנַײרא בוטש ןיא ּפָאק ןטיירד
 .ןבילבעג טינ ןגיוא סנעמעלא

 עלא םעדכָאנ ןבָאה'ס !טנװָא םענעי ראפ גונעג ןַײז טגעמעג ןיוש טָאה'ס
 ןבַײלב טמעשראפ טגעמעג שינעפערט רעד טָא אב בוטש ןיא עקידנעַײזַײב
 ןרעדנא םעד רענייא ,עטפעלּפעג ,ליומ ןיא ןשָאל ןָא ,טונימ עכעלטע ףא
 ענעדיישראפ ףא ןוא זיא-טינייוו ,ךָאנרעד ןוא ,ןבָאה טינרָאג ןגָאז וצ טינ
 .ןייגעצ ךיז םינאפיוא

 ענעי ןעוו ,טלמעד טקנוּפ זא ,ןפָארטעג רעבָא טָאה :ןיינ רעבָא זיא
 יד ַײס ,עלא ןבָאה יוזא ,סיורא בוטש ןופ ןענַײז ,יזול ןוא ילורס ,עדייב
 םאב טַײצ עצנאג יד ןענַײז סָאװ ,יד ךיוא ַײס ,עקידנעייטש ריט רעד אב
 -רעד ןזַײװאב ךיז ןיושראּפ א לָאמאטימ ,ןבילבעג רעטרע ערעייז ףא שיט
 רעלעקנוט רעד ןופ טָאה טַײקסאלב ןַײז סָאװ ,ןסאלב קידעריומ א -- ןעז
 עקידנעניפעג ךיז שיט םאב יד וצ בוטש ןיא שזא לעוװש רעד ןופ ןַײש
 ...לטיה א ןָא ןוא ןָאטעגנָא בלאה ,רעווייק ןופ יו ,שטנעמ א ;טגנאלרעד
 -עגרָאפ סָאװרָאנ ,רעטשרע רעד ןופ ןזיוואב טָאה םעליוא רעד רעדייא ןוא
 -עג עטייווצ יד ןיוש םיא טָאה יוזא ,ןעַײרפאב ךיז גנושארעביא רענעמוק
 ...רעטלא :ןפָארט

 ןענאטשעג בוטש ןיא טַײצ רערעגנעל א ןופ ןיוש ,םענָאּפא ,זיא רע
 סיזול סייב ,לעווש רעד ףא םענעעשעג ןופ ןטונימ עטצעל יד אב ,סלאפנלא
 א יװ ,רענעגיוצעגסיוא ןא ,רעכיילב א ןַײרא זיא רע .ןעװעגַײב ,ןייגקעווא
 -וקנָא ןַײז סייב ,ןעמ טָאה ןּפיל ענַײז ןופ ןוא ,רעלדנאוו-טכאנ רענעגָארטראפ
 רע, :רעביא רעטרעוװ עבלעז יד ןוא ענייא טרעזאכ רע יװ ,טרעהעג ,ןעמ
 ,טָאה סָאװ ,םעליוא רעד זא ןוא ..."ןעגנאגעגקעווא זיא רע ...קעווא טייג
 טקורעגכרוד ךיז טָאה רע ןוא ,ןטָארטעגּפָא געוו םעד םיא ,קידנעעזרעד םיא
 -אטימ רע טָאה יוזא ,םעליוא ןופ סיורא ןוא רעבירא ןַײרא בוטש ןיא ןוא
 גילפ א ןטפולרעדניא ןלעװ טלָאװ רע יוװ ,ןביוהעגפוא טנאה א ענייא לָאמ
 ,עניילק א יװ ,ןָאטעג שטיוװק ןטאמ ,ןליטש א רע טָאה ַײברעד ,ןּפאכ
 ךארּפ -- ןוא ,ןָאטעג עילוק א ךיז ,יז טשטעווקרעד עמ זא ,עַײכ עקידנכירק
 -רעדינא לָאּפ ןיא פאלק ןקראטש א טימ ןוא ,דרע רעד ףא
 .ןלאפעג

 יזול רענעגנאגעגקעווא סָאװרָאנ רעד ןעוועג ןעניז ןיא טינ ןיוש זיא'ס
 טימ ,עוויר-עקלאמ ענעגנאגעגקעווא טינ ךָאנ יד עדאווא טינ ,ןילורס טימ
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 -וקעגרָאפ ָאד טַײצ לקיטש א טימ רעִירפ בוטש ןיא זיא סָאװ ,םעד םעלא
 .ןעניז ןיא טינ -- ןעמ

 עטשרע יד ,םיא םורא ןוא ,ןגעלעג דרע רעד ףא שטנעמ א זיא טציא
 ,דלאב סָאװ ,עדמערפ ןוא ענעגייא לדער ץנאג א ,ענעריולראפ ןטונימ
 סָאװ וצ ,ןָאט וצ סָאװ ,טסּוװעג טינ רענייק טָאה ,ןפָארטעג טָאה'ס יו
 .עטניוטשרעד ןוא טנעה ןָא יװ ןבילבעג זיא עמ ןוא ,ןעמענ וצ ךיז

 -אב זדנוא רעד ,רעקיטַײז א טלמעד רעטשרע רעד רעבָא ךיז טָאה
 לדער םוצ שיט ןבעל ןופ טרָא ןַײז ןופ זיא רע :טּפאכעג ,ןָאזרעביל רעטנאק
 סעּפע ףא טנפעעג רעלַײמ יד ,טרירעג ךיז ןבָאה ענעגייא רעדייא ןוא ,וצ
 ןוא טדנעוװעג ךיז ןעכורעטאק וצ ןעמעלא ראפ רע טָאה יוזא ,ןָאט גָאז א
 :עלא ןופ ןעמָאנ ןיא ןָאטעג לעפאב א

 ןא ,גָאז ,ןיקסווָאנאי וצ ףיול .רעטקָאד א גנערב ,עכורעטאק ,ףיול --
 ..ןעמוק טונימ יד עקאט ןוא ףעקייט רע לָאז ,זדנוא וצ ,רעהא זיא'ס

 ןופ לָאמ עטשרע סָאד טָאה'ס ןעװעג סַײנ א סָאד זיא ןרעטלא אב
 רעד זא ,ךעלגעמ .ןפָארטעג סָאד ךיז טנַײה םיא קנערק ןרָאי ליפיוזא
 םיא אב ןבָאה סָאװ ,ןעיירשעג יד ,רעשילרעטסיוא רעד ,גָאט רעקיטנַײה
 טנַײה ךיז טָאה רע עכלעוו ןיא ןוא ,טכיירגרעד עגיירדאמ עטסכעה יד
 -נָא ןיא ןוא טּפעשעגסיױא :וצרעד טכארבעג ןבָאה ,ןגיטשעגרעביא ןיילא
 .ןלאפעגרעדינא טכאמ

 ןייק טינ זיא'ס :ןעזעג טָאה ,טאהעג גיוא ןא טָאה'ס רעװ .ןיינ רעבָא
 רעטלא -- סַײנ א זיא'ס ,טּפעשעגסיוא ןעיירשעג ןופ טינ זיא'ס ,טכאמנַא
 ,ליומ ןופ םיוש יד טצעזעג ,לאווק א ןופ יװ ,טָאה ןרעטלא ,טעניּפעג טָאה
 רעהא זיב טָאה רע סָאװ ,סניוזא ןופ ןעמיס א ןעוועג ןיוש זיא סָאד ןוא
 ,םעד ףֹא ןעמיס א .ןטילעג טינ רעהא זיב טָאה רע סָאװ ףא ,טאהעג טינ
 -אב םיא ןוא קידנעמוק ,טָאה ,רעטקָאד רעטלא רעד ,יקסווָאנאי סָאװ
 ןעמיס א--:טקיטעטשאב עקאט ,ןעגנודיירמורא עגנאל ךָאנ ,קידנטכארט
 .ןקידנלאפ ןפא

 ,רעטקָאד רעקידוועשויעמ ,רעטלא רעד ,יקסווָאנאי טָאה -- ,וועגא --
 ןפא ,עקיטציא יד ,לאפ רעקיטציא רעד ןָאק -- ,ןבעגעגוצ ךָאנ וצרעד
 סיזירק סלא ןעניד ךיוא ,עגאל סרעטלא ןיא גנורעגרעראפ ,קוק ןטשרע
 ,טַײקיניזכאווש ןַײז ןופ ,טַײקפאלש רעקידרעירפ ןַײז ןופ ךָארברעביא ןוא
 ןַײז ןופ גנויײרפאב ןוא גנורעטַײלסױא עסיוועג א ,טרעקראפ ,ןפורסיורא ןוא
 טָאה ןוא סניוזא ןופ טסייוו ןיצידעמ יד -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ָאי .ןעניז
 .ןלאפ עניוזא טנכייצראפ ךיז אב

 טינ קירוצ לביטשרעבייא ןַײז ףא טכאנ ענעי ןרעטלא ןיוש טָאה עמ
 ,םעד ךָאנ ךיוא לַײװ ,ןטנוא בוטש ןיא טזָאלעג םיא ןוא טכארבעגפורא
 ןייק טָאה רע זא ,ןעזעג ןעמ טָאה ,טּפאכעגפוא לאפ ןופ ךיז טָאה רע יװ
 ןוא טשימעצ םיא אכ ןענַײז ןגיוא יד זא ןוא ,ןבייהוצפוא ךיז טינ ךעיוק
 ןכעלנייוועג ןַײז ןיא סָאװ ,סָאד טינ עליפא ןעעז ייז זא ,יוזא טעטיובעצ
 .ןבעגעג ָאי ןעמענאב וצ ןוא ןעז וצ םיא זיא דנאטשוצ

 עצנאג יד גנאל זיא'ס .טעבעג טעב א בוטשיסע ןיא םיא טָאה עמ
 זיא רענעי זא ,םעד ךָאנ ןוא ,יקסווָאנאי רעטקָאד ןטימ רעַירפ ,בוטש
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 -ייוװא יוװ ןוא ליטש ,ןסעזעגּפָא טכאנאב ןטעּפש ןיא קיטש א ,ןרָאפעגקעווא
 .םיל

 טינ ,ןלאפ ענעמונעגסיוא ןיא לָאמעלא יװ ,לָאמ סָאד ךיוא טָאה'ס
 ,קידנפָאלש רעמיצ ןטַײװ ןַײז ןיא ןיוש ,טָאה סָאװ ,לרעיימ ךיוא טלעפעג
 עכעלנייוועגמוא יד ןוא טרעהרעד ןלאפ סרעטלא ןופ פאלק םעד םעצולּפ
 ןרָאװעג טונימ עקינייא ףא בוטש ןיא לאפ םעד ךָאנ זיא סָאװ ,טַײקליטש
 טאמיק םענענָאטעגסיוא-בלאה א ןוא ,ןגָארטעגּפָארא טעב ןופ םיא טָאה סָאד
 סָאװ ,לעוװש-ריט א רענייא ףא בוטש ןופ ןרעטלע יד םעצולּפ םיא ןבָאה
 .ןעזרעד ןייטש ,בוטש-סע ןיא טריפ

 ,טָאטש קע ןיא טַײװ ,בוטש רעדנא ןא ןיא ןענַײז טכאנ רענעי ןיא ןוא
 -וקסיוא רעמערָא סרעַיקוב לכימ ןיא ,?"ןדמאז יד ףא, ,גניר ןטירד ןיא שזא
 ןסעזעג ןשטנעמ ַײרד ,לּפמעלירעַײרד א אב ,רעמיצ א םענייא ןיא ,שינעמ
 ,סָאבעלאב רעד ןיילא ןוא ילורס ,יזול ןעוועג ןענַײז סָאד .טכארבראפ ןוא
 .רעִיקוב לכימ

 טימ יזול זא רָאנ ,ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד יוזאיװ ,יונעג טינ ןסייוו רימ
 ,ןפָארטעג סאג ןפא ,קידנעייגסיורא בוטש סעשיומ ןופ ,ךיז ןבָאה ןילורס
 טָאטש לייט ןטשרעטנוא םענופ טריפ סָאװ ,קירב ןרעביא ךָאנרעד ןוא
 טימ ךערּפשעג ןצרוק א ךָאנ ,ןילורס טָאה ,ןעמוקעג ,ןטשױעבייא םעניא
 -רופ א םענייא ,(טינ רימ ןסייוו יונעג םענַײז טלאהניא םעד סָאװ) ןיזול
 .ןפורעגנָא ,ןבָאה ןפראד יזול ןוא רע ןיהּוװ ,סאג יד םיא ,ןפורעגוצ ןאמ
 ךיז ןעיירד ןוא ןרָאפ גנאל ךָאנ ןוא ,טצעזעגפוא ךיז ןבָאה עדייב ןוא
 ,ףָאסעל ,ייז ןענַײז ,ךעלסעג ןוא ןסאג עקידרעבירג ,ערעטצניפ רעביא
 .ןעמוקעגנָא ,טפראדאב ןבָאה יז ןיהּוװ ,ןיהא

 -נָא טָאה ילורס .ןפָאלשעג ןיוש דניזעגזיוה סָאד זיא רעיקוב לכימ אב
 יד בילוצ ,רע טָאה טשרעוצ .טנפעעג טָאה רעיקוב לכימ ןוא ,טּפאלקעג
 -- טלעטשעג לראווָאמאס סָאד טָאה יז ןוא ,טקעוועגפוא בַײװ סָאד ,טסעג
 סריא טָאה יז זא ,םעד ךָאנ ןוא .לטנערק םענעשעמ ןטימ ענעכעלב סָאד
 סָאד ןעו ,רעטעּפש ןוא .ןפָאלש ןייג ןסייהעג לכימ ריא טָאה ,ןָאטעגּפָא
 ,ןעמונעגסיוא לָאמ ןטשרע םוצ ךיז טָאה לראווָאמאס םעניילק ןיא רעסאוו
 עכעלטע יוזא ןוא ,טישעג ןליוק ןוא ןסָאגעג רעסאוו ןיילא ןיוש רע טָאה
 ןוא ייט רעמערָא אב ןוא ןכערּפשעג עכעלטימעג-ליטש אב יוזא ןוא ,לָאמ
 טכאנ רעצנאג רעד ףא טרָאד ןיוש ןילורס טימ יזול ןענַײז ערעשטעוו
 .ןבילבראפ



 יז

 ילורס רעדיוו

 -לאמ וצ ךיז טָאה ירפרעדניא ןגרָאמ וש עא
 ןוא ריט יד טנפעעג בוטש ןיא ןעוויר-עק ן ט .עשש

 א ןייטש ןבילבעג זיא לעװש רעד ףאצ - 0 שש(
 לָאמנייק ךיז טלָאװ יז סָאװ ,ןיושראּפ ( / יש זש+ }

 ,קילאב ריא רעטנוא ןעז וצ טכירעג טינ

 רעטסּוװאב רעד -- ןעוועג זיא סָאד {ט
 ץנאג ףא ךיוא ןוא ,"ןדמאז יד ףא, ;
 .גנוי-ועצאק רעד עוװעשזאמ ,טָאטש ש
 ןייק טינ רעייז טימ ןפורעג םיא טָאה'מ ץ

 ..רֹוק יד עוועשזאמ -- ןעמָאנוצ םענייש ןע = =
 ךיז טָאה ןוא ןעװעג טסּוװאב זיא רע } 777

 -ילמ ןוא גנוריפוא ןַײז טימ טלייטעגסיוא |
 -ַאסייק ןכַײלג-ןַײז יד ןשיוװצ עליפא םיס
 ,םאנסיוא ןא יװ ,סענָאטנאלאג-םיר

 עַײרפ יד ןיא ןוא טעברא רעד ךָאנ רעמוז לייטנטסרעמ ,טגעלפ רע
 ךיז ןדָאב םאב סעדאוועל יד ףא ןעגנערבראפ ,געטיוװעטמָאי ןוא -סעבאש
 טָאה טָאטש יד סָאװ ,ןכאז ענייש ןייק טינ רעייז טּפָא ןָאטּפָא םאב ןוא
 .ןדייר וצ טאהעג גנאל ןוא ןעגנולקעג ךָאנרעד ייז טימ

 יוועצאק א ןופ ןפיוא ןא ףא טצוּפעגסױא טעברא רעד ךָאנ רעדייסעק
 -עגסיוא ןא ,לויטש עקידנצנאלג קראטש טימ ,טדיילקעג ץרוק -- גנוי
 -ינָאטנאלאג ןוא רעקפעה ףא ןעמיס א -- טנאה רעד ןיא ןוא ,דמעה טיינ
 .דיג רעשיסקָא ןא -- טַײקשירעיײגקידײל רעש

 ,טָאטש ןיא ןטילעג םיא ןופ ןבָאה ךעלדיימ ליפ .ןייש ןעוועג זיא רע
 ןרעסיוא ךיוא -- סעדאוועל יד ןופ סעגערב יד אב ןעניוװ סָאװ ,ליפ
 םיא ףא ךָאד ךיז ןגעלפ ,ןטילעג טינ םיא ןופ ןבָאה סָאװ ,יד ןוא ,טָאטש
 -עג זיא סָאד ..ןדייל יד טליפעגסיורָאפ ןטלָאװ ייז ךַײלג ,ןקוקראפ יוזא
 ןטסָארּפ ןופ טכעלשעג ןשרעבַײװ ןוא ךעלדיימטסניד ןופ רָאנ טינ טדער
 -עלאב ךעלבַײװ עגנוי ,דארג רעשיטאבעלאב עליפא ךיוא רָאנ ,םעליוא
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 סאשעב ,םיא ףא קוק ןכעלנע ןא סכעלַײװרעטנוא ןּפאכ ןגעלפ סעטסָאב
 טָאה רע ןעמעוו אב ,סאלב רעיימ אב ,סָאבעלאב ןַײז אב שיילפ ןפיוקנַײא
 .רעקעה סלא ,גנוי-וועצאק סלא טנידעג

 ךעיוק ריא ןיא ןוא ךיז ןיא רעכיז זיא סָאװ ,ערּוװג עגנוי עליטש א
 טשימעג סַײװ טימ זָאר ןַײז ןופ טקוקעגסיורא טָאה ,ןעגניווצאב וצ ץלא
 עקידנצַארּפשסיױרא טימ ךָאד רעבָא ,טלָאגעג קידנעטשאב סָאװ ,םענָאּפ
 ,ןלעג-בלאה ,ןפַײר ,םענערָאװעג קיטַײצ א ןופ יו ,ךעלערעה עקידלציּפש
 .סערגא ןטיור-בלאה

 רעבָא טַײקיטכיװ ןַײז .ץָאלק רעד אב לַיטנטסרעמ ןענאטשעג זיא רע
 -אב זיא ,סאלב רעיימ ןכעלגעמראפ ,ןטסּוװאב ןראפ ,סָאבעלאב ןַײז ראפ
 יו ,טעברא-רעקעה רעשיווָאצאק רעכעלטנגייא ןַײז ןיא רָאנ טינ ןענאטש
 ןכלעוו וצ ,סיז קיטש א יװ ,טנידעג םיא טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא רעקירעד
 וצ ךיז ןבָאה ,רעזַײה עכַײר ןופ רעקירעד ןוא ,ןדיימטסניד לייטנטסרעמ יד
 טינ ןענאטשעג ןענַײז םיווָאצאק ערעדנא ןעוו .ןגיוצעג ןוא טּפעלקעג םיא
 םורא זיא ,רעצעלק ןוא ןלעטש-שיילפ ערעיײז אב טקיטפעשאב קירעביא
 סָאװ ,דליש 'סאלב רעיימ ןעוועג זיא עוועשזאמ .לופ ןעוועג ןעוועשזאמ
 רעדעי ןכלעוו אב ,ןטסכַײר םוצ יװ ,ןפורעג םיא וצ ,קידנגָאזוצ ליפ ,טָאה
 -אמ טנזיוט ןופ ףורעד טָאה סאלב רעיימ .רעגאב ןַײז ןעניפעג ןָאק ץראה
 סָאװ ,םעש ןטכעלש ןראפ טאהעג עריומ טינ ,טקוקעגקעווא ןכאז סעוועשז
 עפעש ןַײז ןוא טקעדעג םיא זיא ץָאלק ןַײז יבא ,ןכאמ םיא טעװ רענעי
 .טרעכיזעג םיא

 רעד ןופ ירפצנאג סאלב רעיימ טנַײה טָאה ןעוועשזאמ םעד טָא ,טָא ןוא
 שּפיה טלמאזראפ א ןופ ןיוש ןוא ץָאלק רעד ןופ םיא ,ןסירעגּפָא טעברא
 ןופ ןזיוועגנָא -- שיילפ קעלייכ םענַײפ א ,ןעמונעגקעווא םיניוק לסיב
 -טימ םיא -- ןעמענ לָאז רע טרָאס א ראפ סָאװ ןוא טרָא ןא ראפ סָאװ
 םיא ,לגנַיי-קיש ךעלנייוועג א יװ ,ןוא טגָאזעג -- גנוניוװ יד ּוװ ,ןבעגעג
 .ןגָארטקעװא ןיהא ןסייהעג

 םידיגענ עסיורג טימ עליפא ןעמ טוט סָאד .טינ ךיז טקישעג סָאד
 ןוא ,געט עכעלנייוועג ןיא טינ ,םענייק ןעמ טגָארט ןגָארט םייהא ;ןטלעז
 ,רעסיורג א זיא ףיוקנַײא רעד ןעוו ,סעכמיס עסיורג ןייק ףא טינ עליפא
 יו ,בוטש אזא ןיא ךָאנ טארפיב ןוא ,טציא יו ,רעניילק אזא טארפיב ןוא
 :?ןדמאז יד ףא ,, ץעגרע רָאג

 -יב ןוא ,ּפָאק סוועצאק ןייק ראפ טינ -- ןעשעג סיוועג סעּפע זיא'ס
 טָאה רע ןעוו ,ךָאנ סרעדנוזאב .ןעמענאב וצ סָאד ,סעוועשזאמ ראפ טארפ
 ןעזרעד ןוא טלעטשעגנַײרא ,ןעוויר-עקלאמ וצ ,בוטש רענעי ןיא ךיז
 א ,טעב ןבעל ךעלרעדניק ,טעב ןיא ,ןצּפאק רעקנארק ךָאנ וצרעד ,ןצּפאק
 ייא ןא ,סָאװ אב טינ טָאה יז ,טעז עמ ןוא ,ךיז טערָאּפ בוטש ןיא בַײװ
 עדאווא ךיז רע טָאה -- ,טינרָאג רָאג ןיוש טוט ןוא טייטש עמאמ עקירעב
 .טשעדיכראפ

 יד ףא ןעװעג ןעז וצ ךיוא זיא רעבָא שעדיכ רערענעלק ןייק טינ
 רעטשרע רעד ךָאנ ,זיא עוװעשזאמ ןעוו ,טַײל-בוטש יד ןופ רעמענעּפ
 ןעמוקעגנַײרא בוטש ןיא רעפיט לעװש רעד ןופ ,טַײקנרױלראפ טונימ
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 ןענאטשעג םיא וצ זיא סָאװ ,בַײװ סעיסיז ,שטנעמ-בוטש ןטשרע םעד ןוא
 :ןָאטעג גָאז א ןוא טגנאלרעד שיילפ קעלייכ םעד רע טָאה ,טנעָאנ

 .טנַײה ףא ךַײא זיא סָאד ...סאלב רעיימ ,סָאבעלאב ןַײמ ןופ זיא'ס --
 זיא'ס ...ןקישוצ לעטש רעד וצ ריא טלָאז ןגרָאמ זא ,ןגָאז ןסייהעג טָאה רע
 יװ ,ןעזעג טָאה רע ןעוו ,טגָאזעג רעטַײװ דלאב רע טָאה -- ...טלָאצאב ןיוש
 ןגעקטנא ןוא םיא ןגעקטנא קילב ןטרעדנוװראפ א טימ זיא בַײװ סעיסיז
 .שעדיכ ןופ טקוקעגרעביא יװ עדייב טימ ךיז ,ןענאטשעג עמאמ סעיסיז

 -נַײא ןטגנאלרעד םעד טָאה ןוא טגערפעגרעביא יז טָאה -- ?זדנוא --
 .טכארטאב ,קידנטלאה ןיוש טנעה יד ןיא ,קעלייכ-שיילפ ןטלקיװעג

 -עג ךַײא טָאה רע סָאװ ,סאלב רעיימ סָאבעלאב ןַײמ ןופ ,ךַײא ,ָאי --
 רעד וצ טלָאז ריא ,טגָאזעג רע טָאה ,ןגרָאמ ףא ןוא ,טנַײה ףא טקיש
 סָאד לָאמאכָאנ רע טָאה -- ..טלָאצאב ןיוש זיא טלעג .ןקישוצ לעטש
 טקעלקעג טינ םיא ןבָאה רעטרעוו ןייק רעמ לַײװ ,טרעזאכעגרעביא עבלעז
 .ןגָאז וצ סָאװ טאהעג טינ ךיוא רע טָאה רעמ ןוא

 ,טקוקעגרעביא בוטש ןיא עלא ךיז ןבָאה ,סיורא זיא עוועשזאמ זא
 ןטלעז ןבָאה סָאװ ,בוטש ןיא רעדניק יד עליפא ךיוא ןוא ,עליוכ רעד ךיוא
 ןכאז-סע ןופ ןוא זַײּפש ןופ רָאג לָאז עמ יװ ,ךיז אב ןעזעג ךאז אזא
 ךיז ןבָאה רעבָא ערעטלע ,ןענאטשראפ טינ ןבָאה רעדניק .ןעגנערב םייהא
 זא :ןעמאטש ןָאק ךאז אזא ןענאוונופ ,ןעוועג רעכיז סיוועג ןוא ןסיוטשעג
 םעד ןפָאלראפ ,קידלוש טליפעג לסיב א ךיז ןבָאה סָאװ ,ענעי ןבָאה סיוועג
 יז ןיא ךיז טָאה טַײקכעלשטנעמ ןוא סענָאמכאר ןוא ,דלוש רעייז געוו
 .טדערעצ

 םעד ןופ רענייא ..ןגַײװשליטש ןיא בָאג יד ןעמונעגוצ ןבָאה יײיז
 סנקנארק םעד עיסיז רָאנ ןוא ,טעװערעקעגּפָא ןקילב יד טָאה ןרעדנא
 ,ןַײז טינ ןעיָאזיב ןייק לָאז'ס יװ ,טָאה ,ןקנארק א ןופ בַײװ א סלא ,בַײװ
 ןטכארבעג ןטימ ענעדירפוצ בלאה א ךָאד ,טגָאזעג סעמע םעד ,רעבַא
 ,עטסָאבעלאב עסַײמ ,יידעק ,ןזָאלנַײרא טלָאװעג ךיז לכיק ןטנעָאנ ןיא
 ,עליוכ ןראפ סרעדנוזאב ,בוטש רעד ראפ ןוא ןעמענ וצ ךיז םעד ראפ
 ,ןטיירגוצוצ סעּפע

 רעבָא ךיז טָאה ,ןייגקעװא ףא ןעיירדסיוא טלָאװעג ןיוש ךיז טָאה יז
 יד לָאמאכַאנ ךיז ,סיורא בוטש ןופ זיא עוועשזאמ יװ ,םעד ךָאנ דלאב
 -עגמוא ןא ,שטנעמ א רענייא ךָאנ ךיז טָאה בוטש ןיא ןוא ,טנפעעג ריט
 .ןזיוואב ,רעטכיר

 -טָאטש םענעי ןופ רעמערק-יילאקאב רעכעלגעמראפ א ןעוועג זיא סָאד
 םיא אב סָאװ ,שעבייל א רענייא .טניווװעג טָאה עוויר-עקלאמ ּוװ ,לייט
 ןיא יו טינ ,רעסעפ ןיא ןוא קעז ןיא עריוכס ןעז טנָאקעג ןיוש ןעמ טָאה
 ערעייז טרעוװו עצנאג יד סָאװ ,ןסאג ענעי ןופ ךעלטיילק עכעלנייוועג יד
 טגעלפ ערעייז ?עריוכס,, ,טגָאזעגסנייטשימ ,עצנאג יד ןוא ,ןשָארג א זיא
 ןעלטַײב ענעריּפאּפ עקידייל-בלאה עכעלטע ןיא יװ רעמ טינ ןעניפעג ךיז
 .שרעדנא ןיוש ,ןשעבייל אב ,םיא אב ,ןיינ .ןצימראקש ןוא

 ,לײט-טָאטש םענעי ןיא רעגייטש רעד יװ טינ ,עליפא ןיוש טָאה רע
 -ליוו ןשרעמערק ןסיוועג ףא ןעמיס א-- ןטלאהעג לסערָאשעמ א ךיוא
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 רעדניק ןוא בַײװ ענעגייא סָאד ןעוו ,םיניוק לָאצ רערעסערג ןוא דנאטש
 םעד ןוא ןערָאּפוא וצ ךיז דנאטשמיא טינ ןוא קיניײװ וצ ןיוש ןענַײז
 ,לדנאה-טרוה קיטש א ןיוש ,טרָאװ םענייא טימ .ןענידאב וצ לדנאהיטיילק
 .טָאטש לייט םענעי ראפ קילדעוװ

 בוטש ןיא ןעוויר-עקלאמ וצ טציא ךיז שעבייל רעד טָאה ,טָא זיא
 ןיוש ןוא ,ןצימראקש לופ לשיוק א טימ רָאנ ,ןיילא טינ ,טלעטשעגנַײרא
 טניוו ָאד יצ ,ןָאטעג גערפ א רע טָאה ,קידנעַײז בוטש ןיא ,קינייװניא
 .עוויר-עקלאמ ,עקאט יז

 עלא ןגיוא יד טימ רָאנ ,רעלַײמ יד טימ טינ יװ ,םיא ןבָאה -- ,ָאי --
 .טרעפטנעעג לָאמאטימ בוטש ןיא ענעגייא

 -ירפ ןקיטנַײה ראפ גנושארעביא עטייווצ יד ןיוש ןעוועג זיא סָאד
 סעּפע רעדיוװ ,יײז ראפ סעּפע רעדיװ זיא'ס זא ,ןעזעג טָאה עמ .,ןגרָאמ
 םעד ףא ןוא ןגיוושעג לַײװרעד ןעמ טָאה רעדנּוװ סיורג ןופ רָאנ ,בָאג א
 .טראוועג רעגנערב

 יו ,ןעויר-עקלאמ וצ טדנעװעג שעבייל ךיז טָאה -- ,ןגרָאמ-טוג --
 זיא יז זא ,טעז עמ סָאװ ,רעד וצ יװ ןוא ,בוטש ןיא רערעטלע רעד וצ
 עטסָאבעלאב רעד ןופ עטסָאבעלאב רעמ ןוא ןרעריפנָא יד ,יּפָאק רעד,
 .ןיילא

 עלופ יד ףא ןוא ןזיװעגנָא לשיוק ןפא רע טָאה -- ,ןגרָאמיטוג א --
 שטָאכ ..טיילק ןַײמ ןופ ,רימ ןופ עקאט ...ךַײא וצ זיא'ס -- ,ןצימראקש
 :ךימ ןענעק עלא :םאטסימ ךימ ריא טנעק ךָאד ,טינ רימ אב טפיוק ריא
 .ןעמָאנ א ,םעשאהכערָאב ,זיא ?שעבייל,

 -ראפ קידנעטש ןופ לַײװ ,ןפורעג םיא ןעמ טָאה ?עלעברוב שעבייל,
 לסיב א ,ךיג ןדיר רע טגעלפ למוט ןופ ,ןפיולמוא ןופ ,ןַײז ןגָארט
 סאשעב טקוקעג טינ ןגיוא יד ןיא םענייק לָאמניײק ,ךעלדנעטשראפמוא
 קירעביא טינ ,לייטנטסרעמ ,ךיוא טָאה רע .טַײז א ןיא סעּפע רָאנ ,ןדייר
 -אהכערָאב , זיא סָאװ ,שעבייל ,רע זא ,טציא רעבָא ,ןדייר וצ טאהעג ביל
 ןענעק לײטיטָאטש םענעי ןיא ןוא סאג ןיא עלא סָאװ ,"ןעמָאנ א ,םעש
 ,רע זֹא ,טציא--,םיא אב טינ ןיילא ןפיוק סָאװ ,יד ךיוא עליפא ,םיא
 טקוקעג טינ ןוא ,ןעוועג ךעַירטאמ ןיילא רָאג ירפצנאג ךיז טָאה ,שעבייל
 רעדניק ןוא בַײװ סָאװ ,לדנאה-טרוה קיטש א זיא םיא אב סָאװ ,ףורעד
 רעסיוא ,ןיוש טלאה רע ןוא ,ןערָאּפוא טינ םיניוק יד טימ ןיוש ךיז ןענָאק
 ןיילא רָאג ךיז טָאה רע זא ,טציא-- ,ןענידאב וצ לסערָאשעמ א ךיוא ,ייז
 עסַײמ ,ןגָארטעגּפָא םייהא ןיילא ,טלעטשעגנַײרא םָארק לשיוק א טימ
 -נעלברוב טימ ןוא ןרעפטנעראפ טלָאװעג סָאד רע טָאה ,לסערָאשעמ-ןיילא
 .ןכאמ וצ רָאלק סָאד טַײל-בוטש עטשעדיכראפ יד ראפ ןשָאל קיד

 ..לשיוק ןַײמ ןוא עריוכס ןַײמ ןופ ,טיילק ןַײמ ןופ עקאט זיא'ס --
 ,טינ ךיא ןָאמ טלעג ןייק ..לשיוק םענופ סיורא טמענ ןוא טוג יוזא טַײז
 -אב ץלא סָאד טָאה ריא זא ,עלעטעצ א רָאנ ,טינ ךיא ףראד טלעג ןייק
 טימ ןקישוצ טנָאק ריא ,ןעמוק ןיילא ריא טנָאק רעטַײװ ףא ןוא .ןעמוק
 -עצ א רָאנ .טינ ןעמ ףראד טלעג ןייק .ןפראד טעװ ריא ןעוו .דניק א
 ...עלעטעצ א רָאנ גונעג .ןקישוצ עלעט
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 סָאװ ןיא ,םעד םעלא ןופ ןעוועג עקאט זיא לשיוק ןיא ןשעבייל אב
 ןוא זַײר ,רעקוצ ,ייט-- םינימ עלא ןופ יילאקאב :ךיז טקיטיינ בוטש א
 -עגסיוא סָאד טָאה עמ זיב ,טרעיודעג םורעד לסיב א טָאה'ס .ערעדנא
 -עג יװ ,עקאט זיא ,סנטשרע ,לַײװ ,ראפרעד טרעיודעג טָאה'ס .טקידייל
 סעיסיז אב לַײװ ,ראפרעד ,סנטייווצ ;ןקידיילוצסיוא סָאװ ןעוװעג ,טגָאז
 יד טרָאד ןופ טלָאװעג ןוא ןגיובעגנָא םעד רעביא ךיז טָאה סָאװ ,יורפ
 ,ךיז טכאד ,עסַײמ-סאשעב ןבָאה ,ןעמענסיורא ןצימראקש ,ןעלטַײב עלא
 ."רעכיז, ןגָאז געמ עמ רָאנ ,"ךיז טכאד , טשינ ,ןיינ .טרעטיצעג טנעה יד
 טַײצ עצנאג יד זיא רע סָאװ ,ןעיסיז אב ,עליוכ םאב עליפא ןיילא לַײװ
 רעִירפ ,רָאפ טמוק בוטש ןיא סָאװ ,טקוקעגוצ טָאה ןוא קידנגַײװש ןגעלעג
 ,םענָאּפ סעיסיז ףא עליפא--,ןשעבייל טימ טציא ןוא ןעוועשזאמ טימ
 ןענַײז םענָאּפ ןפא רָאה יד ןוא ,לעג ןעװעג ןָא ןטכענ ןופ זיא סָאװ
 ןעמ געמ ,םענָאּפ ןַײז ףא עליפא ,ןסקאוועגסיוא קיכעטש קראטש לָאמאטימ
 ,רעדניק יד אב ןוא ,בראפ םיא אב ..ןזיוואב בראפ ךיז טָאה ,ןרעוװש
 ןימ א--טלגנירעגמורא עטכארבעג סָאד ןוא ןדמערפ םעד ןבָאה סָאװ
 סניוזא וצ ןענַײז ייז לַײװ ,דיירפ יו ,שעדיכ רעמ-- ,שעדיכ ןוא דיירפ
 ,טקוקעג ןרעטלע יד ףא טַײצ עצנאג יד ןבָאה ייז ןוא ,ןעוועג טניווועג טינ
 ,עוויר-עקלאמ עליפא ךיוא ןוא ..ןקוק ןעמ געמ יצ ,קידנגערפנָא ךיז יו
 טַײצ עצנאג יד טָאה ,ןעוועג עקראטש ץנאג א ,טסּוװאב ןיוש יו ,זיא סָאװ
 ,סָאד ןבעגרעביא ןבײהנָא ןַײז טניז ןופ ,ןעמוקנַײרא סעשעבייל טניז ןופ
 ןטקאּפעגנָא ןַײז ןופ ץלא טָאה רונש יד זיב ,טכארבעגטימ טָאה רע סָאװ
 -אטשעג טַײצ עצנאג יד זיא עוויר-עקלאמ ךיוא -- ,ןעמונעגסיורא לשיוק
 טמוק ,ריא סע טייג ןענאוונופ ,טכארטעג טָאה יז יצ ...רעטרעוװ ןָא ןענ
 יצ יוזא--ןענאוונופ ןעוװעג רעכיז ןזיא יז יצ ,סטוג סָאד טָא ריא סע
 ןופ יוזא טינ ,טמעראוורעד ץראה סָאד ריא ךיז טָאה עדאווא רעבָא ,יוזא
 בוטש ריא ןוא ריא ןיא טָאה'מ סָאװ ,ןופרעד רעקירעד יװ ,ןטכארבעג םעד
 ןעמוטש א רָאנ טָאה יז ,טאהעג טינ רעטרעוו ןייק טָאה יז .ןסעגראפ טינ
 יו םיא טימ ךיז טייהרעמוטש ןוא ,עליוכ ןפא ,טעב ןפא טּפאכעג קילב

 -סיורא סָאד ןלעװ ןופ ןוא טַײקטלופרעביא סיורג ןופ ןוא ,טקוקעגרעביא -
 סָאװ ,רעדניק יד יז טָאה-- ,ןָאט וצ זיא-טיניסָאװ שטָאכ ןוא ןעגנערב
 ,טרעטַײװרעד ןקוק וצ ןופ ,ןשטנעמ ןדמערפ םעד טלגנירעגמורא ןבָאה
 .ןײגּפָא ןסייהעג ייז טַײז א ןיא ןוא ,טקורענּפָא יז

 ןעוו ,טגָאזעג שעבייל טָאה-- ,עלעטעצ א רָאנ ,עשז טקנעדעג זיא --
 ,ןעמוק ןיילא טנָאק ריא-- ,טקידיײילעגסיױא ןעוועג ןיוש זיא לשיוק סָאד
 ...טלָאצאב ןיוש'ס ,טינ ריא טפראד טלעג ןייק ...דניק א טימ ןקיׂשוצ רעדָא

 רָאנ לָאמא רָאפ טמוק'ס יװ ,ןעמוקעגרָאפ זיא ,סיורא זיא שעבייל זא
 :עסַײמ א ןיא

 ןשעבייל ןופ עטכארבעג סָאד ןזיוואב טָאה בַײװ סעיסיז ךָאנ רעדייא
 וצ רעהעג'ס יװ ,ןלעטשעצ ,ןגיילעצ סָאד ,טרָא ןקירעהעג ןפא ןגָארטוצּפָא
 וװעשִיי ןליטש א יװ טלָאזעג ןבָאה ןשטנעמ-בוטש יד ךָאנ רעדייא ;ןַײז
 םעד רענייא םענעמוקעגרָאפ םעד ןגעוו טינ רעדָא ָאי ןעמ לָאז יצ ,ןּפאכ
 וװעשַיי רעד טלָאװ ,ץלא יװ רעכיג ןוא) ןגָאז וצ טרָאװ א ךיז ןרעדנא
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 רעגײײטש רעד ןעוועג ןיוש זיא יוזא לַײװ ,ָאי ףא יװ ,ןיינ ףא ןעוועג
 -עג שּפיה עיסיז ךָאד טָאה טולב ריא ןופ :ןעוויר-עקלאמ ןופ טלעטשעג
 ;(ןבעגעגרעביא םִיא ךיוא ךיז טָאה רעטקאראכ ריא קיטש א ןוא ,טנשראי
 יד ןופ ןעײרדוצּפָא ךיז זיא-טינ'סייו שטָאכ ןזיואב טָאה עמ רעדייא
 -- ,ןייגקעווא סעשעבייל סאשעב ,ןעמונראפ טָאה רערעדעי סָאװ ,רעטרע
 ,עלא ערעטלע יד ךיוא ךָאנרעד ,רעדניק יד טרעהרעד טשרעוצ ןבָאה יוזא
 ןרָאפעגוצ ןָאטעאפ א סעּפע זיא ,בוטש רעד ראפ יצ ,ןסיורד ןיא יו

 םעד ןיא ןוא רעדער עטדימשעג טוג יד ןיא טנעקרעד םיא טָאה'מ
 רעכעלנייוועג א אב סָאװ ,בוטש רעד וצ ןרָאפרעטנוא ןקילַײא ךיוא ,ןדילָאס
 םיא טָאה'מ .סניוזא טינ ןעמ טרעה עגיליט רעדָא רופ רעשירעיוּפ טעשַאּפ
 טינ זיא ןסאג ענעי ףא ןָאטעאּפ א לַײװ ,ראפרעד טנעקרעד סרעדנוזאב
 רעשינָאצּפאק ףא רעדער עשינָאטעאפ ןוא ,ןעועג טסאג רעטּפָא ןייק
 .וועטמָאי ןוא טַײהנטלעז קיטש א -- דרע

 טָאה סָאװ ,רעד .ץלָאהמיױב רעטקָאד רעד ,רעטקַָאד א ןרָאפעגוצ זיא'ס
 רע טנָאמ ,טיזיו ןראפ רעסיוא סָאװ ןוא ,ןָאטעאפ םענעגייא ןַײז ךיז
 ןָאטעאפ ןַײז ראפ ךיוא ןטנעִיצאּפ יד ןופ טַײל-בוטש יד אב קידנעטש
 .םענעגנודעג א ראפ ,ןדמערפ א ראפ יװ ךַײלג ,סטלָאצאב

 טוג ןיוש םיא טָאה טָאטש יד סָאװ ,ןורבעשז א ,רעסַײראב רעסיורג א
 ,ןראפרעד ליפ ןוא טלא לַײװ רָאנ ,טאהעג ביל קירעביא טינ ןוא טנעקעג
 קיטקארּפ-רעטקָאד ןַײז ןוא ,ערעדנא עלא יװ ,רעמ טצונעג םיא ןעמ טָאה
 .עטסערג יד

 םייהא ןרעקמוא ,רעטשרע רעד ירפרעדניא ןרָאפסיורא טגעלפ רע
 טאהעג טינ עליפא טָאה רע ןעוו ןוא ,רעטצעל רעד ,טעּפש ךיז רע טגעלפ
 ,טרָאפ רע זא ,ןעז לָאז עמ יידעק ,ןרָאפ ךָאד רע טגעלפ ,ןרָאפ וצ ןיהּוװ
 .ןייגאב טינ םיא ןָא ךיז ןָאק ןוא ךיז טקיטיינ טָאטש זא

 -קאי א לַײװ ,ןגָאלשרעד טנָאקעג טינ םיא וצ ךיז ןבָאה טַײלעמערָא
 -ּפָא ןיוש זיא -- ןכוזאב םייה רעד ןיא ייז לָאז רע זא ,םעד ןופ ןוא ,ןער
 טלָאװ ריט רעשינָאצּפאק א ראפ ןוא ,גנאל ,ךיוה ןעוועג זיא רע .טדערעג
 ףא ןעקנוהעג רע טָאה וצרעד .ןעַײרדניא ןגײבנַײא טפראדאב ךיז רע
 -עביא ןא יװ ,טּפעלשעגכָאנ ענושעמ םיא רע טָאה סעּפע :סופ א םענייא
 טָאה םינָאצּפאק וצ ןוא ,זייב קידנעטש ךיוא ,םענָאּפא ,ראפרעד ןוא ,ןקיר
 טדערעגסיוא טינ טרָאװ ךַײלג ןייק ,טזָאלעגסױא סאק םעד סרעדנוזאב רע
 .ןגערפרעביא טזָאלעג טינ לָאמנייק ךיז ןוא

 ןוא ןגָאז רע טגעלפ -- ,טגָאזעג לָאמ ןייא ןיוש טָאה רעטקָאד רעד --
 -אכָאנ טפראדאב טָאה רע ןוא ,ןסעגראפ סעּפע טָאה עמ ןעוו ,ןרעזייב ךיז
 .ןרעזאכרעביא לָאמ

 טרעהרעד ןבָאה ,בוטש ןיא ערעטלע יד ךיוא יו ,רעדניק יד ןעו
 -רעד ייז ןבָאה ,רעטצנעפ םוצ ןאגעגוצ ןענַײז ןוא ןָאטעאפ םעד ןרָאפוצ
 ןָאטעאפ ןופ ריט-גנאגנַײרא רעיײז ןבעל ךַײלג ןזיא ץלָאהמיוב יװ ,ןעז
 ןטינעג ןַײז טימ קידנפערט רָאנ ,םענייק אב קידנגערפ טינ ןוא ,ּפָארא
 .טזָאלעג לעװש רעד וצ ךיז רע טָאה ,עליוכ ןופ גנוניוו יד שוכ-רעטקָאד
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 -אב רע זא ,םיא טפערט'ס ןעוו ,לָאמעלא יװ ,לָאמ סָאד ךיז טָאה רע
 -עגנַײא טוג ךיז ,ריט רעד ראפ קידנעמוקוצ -- ,ןטלעז ןאמערָא ןא טכוז
 טפראדאב טינ גנאל רע טָאה ,רעבירא לעװש יד זיא רע ןעוו ןוא .ןגיוב
 ןעזרעד ךַײלג םיא טָאה רע :עליוכ ןפא ןגערפ טינ סקירעביא ןוא ןכוז
 סעָאט ןייק ןיוש רע טָאה ,קידנקוק םענָאּפ ןַײז ףא רָאנ ןוא ,ןגיל טעב ןפא
 ךַײלג זיא ץלָאהמיױב ןוא .רע זיא'ס :ןעלפייווצ טינ ,ןבָאה טנָאקעג טינ
 .ןעגנאגעגוצ טעב םוצ

 -טנא םיא לקנעב ןייר א טימ ,קידנלַײא ,דלאב ,ךעלריטאנ ,זיא עמ
 םעד ףא ,ןעועג זיא רע גנאל יװ ,רעװש ךיז טָאה רע .ןפָאלעג ןגעק
 ןוא ,טעטסָאמעגנַײא ,זיא-טינ-יו ,סופ ןעמורק םעד ןוא טזָאלענּפָארא
 ןעוו ןופ ,ןפָארטעג סָאװ ,ןעשעג סָאװ ,ןגערפסיוא ןעמונעג רע טָאה דלאב
 טליפ יװ ,טגײלעגנַײרא טעב ןיא ךיז גָאט א ראפ סָאװ ןופ ,קנארק ןָא
 .ךיז רע טגָאלק סָאװ ףא ןוא ייו םיא טוט סָאװ ,עליוכ רעד ,ךיז רע

 יו טינ סעּפע ,לָאמ סָאד טָאה רעטקַאד רעד ץלָאהמיוב !ךעלרעדנּוװ
 ךיז סעומש ןקיסיורָאפ ןגנאל א וצ ןיא ,טַײלעמערָא טימ רעגייטש ןַײז
 םידיגענ יד אב יװ ,עליוכ םעד ןטכארטאב ןראפ טָאה רע .טזָאלעגנַײרא
 ןגעוו בוטש ןיא ענעגייא יד אב יידעק ,ןעמונעג ךיז טַײצ לסיב א ,טאמיק
 -כָאנ ךיז ,ןקנארק םעד ןוא קנערק רעד טרעהעג סָאװ ,םיטָארּפ עסיוועג
 סעּפע ךיז טלַײא ץלָאהמיוב זא ,ןעזעג ןעמ טָאה לאלכיב ןוא ;ןגערפוצ
 וצ ןוא ןגָאזּפָא ,ןטכארטאב וצ דלאב-- טניווװעג זיא רע יו ,לָאמ סָאד טינ
 ,קידנלַײא ,דלאב ןוא ,לסיב א ךיז ןרעזיײבּפָא ,ףראד רע סָאװ ,ןביײרשראפ
 -ַײז א ןָא ןוא ןעמוקאב סטלָאצעגי-רעטקָאד סָאד ,ןדייר ךיז קידנזָאל טינ
 .טאהעג טַײצ סעּפע רע טָאה לָאמ סָאד .ןיינ .סיורא טאמיק טנוזעג

 -עגסיוא יונעג עקיבוטש יד אב ץלא טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ :רעמ ךָאנ
 וצ עליוכ םעד ,טעב םוצ ןגייבנָא ךיז טפראדאב ןיוש טָאה רע ןוא טגערפ
 טימ ךעלנייועג טוט רע יװ ,ןָאטעג טינ לָאמ סָאד רע טָאה ,ןטכארטאב
 ןצעזפוא ייז ךיז טסייה רע סָאװ ,םִיָאלאכ עװעשַאכ קיניײװ ךעלנייוועג
 סָאד לָאז רע ,ןשטנעמ-בוטש א רע טעב ,ןיילא טינ ןענעק ייז ביוא רעדָא
 רע ןוא ,עליוכ םעד ןטלאהוצ ,ןטלאהרעטנוא ,ןראּפשרעטנוא םיא -- ןָאט
 ,סופ ןעמורק ןַײז רעביא ,זיא םיא לַײװ ,ןטכארטאב ןקידנציז א םיא טוט
 רע טָאה לָאמ סָאד .ןיינ .ןגייבוצרעביא ךיז ןעוועג רעווש ןוא םעווקאבמוא
 רעווש יוװ ןוא ,סיורג יװ ,ןעװעג זיא רע גנאל יװ רָאנ ,ןָאטעג יוזא טינ
 עליוכ ןרעביא ןצנאגניא ךָאד ךיז רע טָאה ,םיא םעווקאבמוא יװ ןוא
 א יװ ,טקערטשעגסיוא סופ ןעמורק םעד רע טָאה ַײברעד ,ןגיובעגסיוא
 ןימ א וצ לגילפ א טימ סופ א לַאמא טזַײרּפשעצ רע ןעװ ,ןָאה
 .ץכעגעג

 ;עגאל רענעגיובעגרעביא-םורק ןַײז ןיא טעּפָאסעג ,טימעג ךיז טָאה רע
 סָאד-- טרעהעגסיוא טוג .ןעיסיז ,עליוכ םעד רע טָאה ראפרעד רעבָא
 ןוא ,טכארטאב בַײל ןפא םיא ,טּפאלקעגסיוא סיוכרוד ,ןעגנול יד ,ץראה
 רע זא ,םענָאּפ ןַײז ףא ןעזעג ןעמ טָאה ,ןטכארטאב ןופ ךיז קידנבייהפוא
 ןוא ,יונעג קנערק ןַײז ,טלעפ םיא סָאװ ,זיא םיא סָאװ ,ץלא ןיוש טסייוו
 ..ןטאר וצ םיא גנוזענעג ןַײז ןוא טנוזעג ןַײז וצ סָאװ
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 -אכָאנ ,ןטכארטאב ןכָאנ לָאמ סָאד ,רעטזָאלעגוצ קראטש א ,טָאה רע
 טימ טינרָאג סעּפע יװ ,ןרעוװש געמ עמ ןוא ,םיא ףא ןָאטעג קוק א לָאמ
 .קוק-רעטקָאד ןטאלג-ךעלנייוועג ,ןקיטליגכַײלג ןייק

 א יװ ,םיטש רעכעלקירעזייה-קידנעגניז ןַײז טימ ךָאנרעד טָאה רע
 יװ ,ךעסונ ןסיוועג ןַײז טימ ןביוהעגנָא ,ןרעכערּפש א ,ןרעליײה א עבָאב
 ..?טגָאז רעטקָאד רעד, :ןָאזרעּפ רעטירד רעד ןיא ןָא רעדייסעק טבייה רע
 ,ןקוק וצ ןגיוא יד ןיא ענעגייא ,עשימייה יד ַײברעד ןעמונעג טָאה רע ןוא
 ןעגנוזַײװנָא ןוא ןענרעל וצ ייז ,רעטריסערעטניראפ קראטש א ןיילא יװ
 ,ןרענרעד וצ םיא יוזאַיו ,ןייגאב וצ ךיז ןקנארק ןטימ יוזאיו ,ןבעג וצ
 : -עלאשזעג טינ רע טָאה ַײברעד .וואא ,ןבעגוצנַײא טּפעצער םעד םיא יו

 רע רָאנ ,ןגערפרעביא םיא לָאז עמ ,טראוועג טינ לָאמ סָאד ןוא טעװ
 ,טרעזאכעגרעביא עטגָאזעגנָא סָאד לָאמאכָאנ ןוא לָאמאכָאנ טָאה ןיילא
 .טרעזייבעג טינ ךיז ןוא ןרָאװעג דימ טינ

 טלעג ןייק זא ,קידנסיוו ןוא רעטקַָאד םעד קידנעעזרעד ,עוויר-עקלאמ
 ,ןבעגעג קנּוװ א ןגיוא יד טימ רונש רעד דלאב טָאה ,ָאטינ זיא בוטש ןיא
 יּפָא ןקנארק םעד טעװ רענעי זיב ,ךיגפא ןוא םינייכש וצ סיורא לָאז יז
 -םיוק ןטימ טציא זיא ענעי .ןעַײלטנא ּווו-ץעגרע טגנידאבמוא ,ןטכארטאב
 ןיא סָאד רעגיווש רעד ןוא ,ןַײרא םענעילעג ןוא םענעגָארקעג סערָאצ-טימ
 בוטש ןופ םיא טעװ יז סאשעב ,םיא לָאז ענעי ,טקעטשעגּפָא ליטש רעד
 .ןלָאצאב טיזיוו ןראפ ,ןטיילאבסיורא

 םעד ךוזאב רעטכירעגמוא רעקיטציא רעצנאג רעד יװ ,רעבָא זיא'ס
 -עקלאמ ןעוו :סטכירעגמוא ןעשעג םיא ןעניולאב ןסייב ךיוא ,סרעטקָאד
 ןיא סעייבטאמ ענעַילעג יד ,קידנטיילאב לעוװש רעד וצ ,םיא טָאה עוויר
 -קירוצ טנאה ריא ,ץלָאהמיױב ,רע טָאה ,ןקורנַײרא טלָאװעג טנאה רעד
 :טקורעג

 ןראפ ךיוא .טלָאצאב ןיוש'ס -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,טינ ףראד עמ --
 רע טָאה-- ןפראד טעװ עמ ביוא ןוא-- ,ןבעגעגוצ רע טָאה -- ,ןָאטעאפ
 טעװ רע .ןרָאפראפ לָאמאכָאנ רעטקָאד רעד טעוװ -- ,ןָאטעג גָאז א רעטַײװ
 ..ןעוו ,ןיוש טסייוו רע .ןפור ןרָאּפשראפ םיא טעװ עמ .ןעמוק ןיילא

 -עג יװ ןבילבעג ןייטש טנעה יד ןיא טלעג ןטימ זיא עוויר-עקלאמ
 ןעמוקעגנָא רעוװוש יוזא ריא זיא'ס סָאװ ,רונש יד ךיוא טפעלּפעג .טפעלּפ
 ,ןּפיל יד ףא ריא "ןעקנאד וצ טָאג , רעסיורג ןימ א ןוא .ןעַײלטנא וצ סָאד
 ןזיוואב טינ ךָאנ טָאה סָאװ ,עליוכ רעד ןיילא ךיוא .ןעגנערבוצּפָארא טינ
 םעד ןופ טארפיבוא ,םענעמוקעגרָאפ רעַירפ םענופ ןעַײרפאב וצ ךיז
 -אב ,ןוא ,טייהרענעפורעג טינ רעטקָאד םענופ ןעמוקּפָארא םענופ ,ןטצעל
 ךיז טָאה רע סָאװ ,ךָאנ וצרעד ,ןעמענ טלעג ןייק ןלעװ טינ ןַײז סרעדנוז
 טינ לָאמארעדיוו ןכערּפשראפ ןַײז ןוא ןגיוצאב טוג ךעלנייוועגמוא יוזא
 ,טפעלּפעג ,קידנגיל טעב ןפא ,עיסיז ךיוא-- ןעמוק וצ טייהרענעפורעג
 ןופ ,רעטומ רעד ןופ עליפא רע טָאה ,ןגָאז וצ סָאװ ןבָאה טינ ןופ ןוא
 .טעװערעקעגּפָא קילב םעד ,ןעוויר-עקלאמ

 קיטש א סעּפע ךָאד רעטקָאד ןופ ןייגקעווא ןכָאנ זיא בוטש רעד ףא
 ,ףורעד טקוקעג טינ ,עליוכ ןפא טקוקעג טינ .ןעמוקעג גנורעטכַײלרעד
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 ,טקורעגנָא טַײקרעװש אזא בוטש רעד ףא ןָא ןטכענ ןופ ךיז טָאה'ס סָאװ
 ,טנאה רענעגרָאבראפ רעד ןוא טַײקמאזקרעמפוא רעד קנאדא ,רעבָא זיא
 -עג ןבָאג ענעדיישראפ טימ בוטש רעד וצ ץעגרע ןופ ךיז טָאה סָאװ
 םוצ ,טליפעג ךיז טָאה סָאד ןוא .ןעוועג רעגנירג טציא טרָאפ ,טקערטש
 ,קעווא זיא רעטקָאד רעד רָאנ יוװ ,ךַײלג סָאװ ,רונש רעד ףא ,טשרע םעלא
 ןעמארוצוצ ,ןעמעלא ראפ :עכָאלעמ טימ ןרָאװעג לופ טנעה עריא ןענַײז
 ענעדיישראפ טימ ןעמענ ךיז ןוא קעװא לכיק ןיא ךָאנרעד ,בוטש ןיא
 .ןערָאּפ וצ ךיז סָאװ םורא ןבָאה עקאט ןוא ,ןערָאּפ וצ ןעגנוטיירגוצ

 סָאװ ,קידנסיו טינ סָאװ ,רעדניק יד ןיא טליפעג ךיוא ךיז טָאה'ס
 ןכוזאב ןעמוק ןשטנעמ עדמערפ יוװ ,קידנעעז רעבָא ,רָאפ טמוק בוטש ןיא
 רעייז יוװ ,ייז ןענַײז ,ןקידיײיל טימ טינ רענייק ןוא ,בוטש רעייז טנַײה
 ןבָאה ,סָאד סָאװ ,ןגיל טעב ןיא ןַײז ,ןעוועג ראבקנאד קנערק סרעטָאּפ
 עכעלנייועג טינ עלא יד טָא ןופ עביס יד ןעוועג זיא ,ןענאטשראפ ייז
 .ןכוזאב

 ןימ א סעּפע ןגיוא ענַײז ןיא ךיוא רעבָא ,ןגיוושעג טָאה ןיילא עיסיז
 ףא ןלאפעג זיא רע סָאװ ,עסאמ רעד וצ סָאװ ,ראפרעד ,גנורעטכַײלרעד
 ןוא ..טלעטשעגרעטנוא לסקא ןא יװ טציא רעצעמע טָאה ,בוטש רעד
 ןופ ,גָאט עלא רעגייטש ריא יװ ,טָאה ,קידנקוק םיא ףא ,עוויר-עקלאמ
 רעטעּפש ,ןשימ ךיז ןכאז-בוטש ןיא קיניײװ ןופ ןוא ןָאט וצ סָאװ ןבָאה טינ
 רעטצנעפ א אב טַײז א אב ךיז ,ןעמונעג ךיז רעדיס ריא וצ לסיב א
 ,טקוקעגסיורא ןלירב יד ךרוד שליבצנאמ רעַירפ לסיב א ,טצעזעגקעווא
 .ןגָאז ןעמונעג ךָאנרעד ןוא

 ריא ןיא ןעוועג ךעלריטאנ טלָאוו'ס יװ ,טלָאזעג טָאה יז רעבָא רעדייא
 טלָאװעג ןעמעלא ראפ יז טָאה ,ןעניז ןפא ןוז ריא ןעמענ ,עגאל רעקיטציא
 ריא וצ ךיז טָאה סָאװ ,בָאג רענעי טימ טנאה רענעי קנאד א ןבענּפָא
 ךָאד ,טַײקראטש ריא ףא טקוקעג טינ ,זיא יז .טקערטשעג קילעזטַײל יוזא
 ,ןשטנעמ ענעי וצ ןעוועג לופ טַײקראבקנאד רענעכָארבעג ןופ יו לָאמ סָאד
 עגאל רעייז ןוא ,טרעדנוזעגּפָא יוזא ,ריא ןופ טַײװ יוזא ןענַײז עכלעוו
 -עגּפָא ןוא טַײקטַײװ יד טָא ןוא ,וערַײמ ןופ ךערזימ יו ,רעריא ןופ
 ,ןסעגראפ וצ טכַײל עגאל ריא ןכאמ טפראדאב יז טלָאװ טַײקטרעדנוז
 ןטשרע םעד ןיוש !טקנעדעג יװ ךָאנ ןוא .טקנעדעג יז יז ןבָאה ךָאד ןוא
 סָאװ ןיא ,ץלא--ןפיוא םענַײפ אזא ףא ,ןַײפ יוזא -- ?יוזאיוו ןוא .גָאט
 טימ ,עציטש טימ ,ןַײּפש טימ-- טאהעג ןעניז ןיא ,ךיז טקיטיײנ בוטש א
 קנאד ןוא ביול רעטשרע רעד עדאווא ךָאד זיא-- ,ץלא טימ ,רעטקָאד א
 ךָאד טמוק עדאווא ...ייז ךָאנרעד ,טָאג רעַירפ סָאװ ,ייז טמוק רעדיס ןיא
 ,ענעי ראפ ,יד ראפ ןעגנערבוצסיורא ןּפיל עריא ןופ טרָאװ עטשרע סָאד
 -נַײרא ןוא ןייטשראפ וצ ןופ טרעדנוזעגּפָא יוזא ,טַײװ יוזא ןענַײז סָאװ
 יוזא ןוא ,ןענאטשראפ ָאי יז יז ןבָאה ךָאד ןוא ,עגאל ריא ןיא ןעגנירד
 .ןעמונעג ןצראה םוצ ןַײּפ

 ?רעוו --
 רעד ,ןילא רעבשאמ עשיומ ,רע :;זיוה סרעבשאמ עשיומ -- יז --

 עלא ןיא רעדניק עריא ןופ ןוא ןאמ ריא ןופ ווערָאק רעד ןוא סָאבעלאב
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 יז עדאווא ךָאד ןיא .טַײצ-ערָאצ אזא ןיא ,טציא סרעדנוזאב ןוא ,ןטַײצ
 .!עדאווא ..רעדיס ןיא ביול ןוא קנאד רעטשרע רעד

 סעָאט םעניילק א ,ןעז ךַײלג דלאב ןרימ יװ ,רעבָא טָאה יז -- רָאנ
 ...עוויר-עקלאמ ,טאהעג

 ?טסייה סָאװ --
 ;סָאװ טָא --

 -כענרעביא טכאנ רעד ךָאנ ,ןגרָאמירפ םענעי ןילורס טלָאוװ'ס רעװו
 זא ,טקרעמאב טלָאװ ,סאג ןפא ןעזעג ,רעיקוב לכימ אב ןיזול טימ ןקיט
 רענייק םיא טָאה לָאמנייק ,טיירדעצ יוזא ןעזעגסיוא טינ רע טָאה לָאמנייק
 ןיא יװ ,ןַײז טעילאּפראפ יוזא ןוא ןפיולמוא ,ןלַײא יוזא ןעזעג טינ
 ,ןלאפאב םיא ןענַײז ןטפעשעג יד סָאװ ,שטנעמ א ךַײלג .ןגרָאמירפ םענעי
 ץרוק רָאג א ראפ ןקידיילרעד ךאס א זומ רע ןוא ,םיא ףא טנערב טיוה יד
 םיא ןופ טָאה סָאװ ,סניוזא ןעמונעגרעטנוא סעּפע טָאה רע .טַײצ לקיטש
 -עמאּפ ןכעלנייװעג ןַײז ןופ םיא טָאה סָאװ ,שינעלַײא סיורג טרעדָאפעג
 ןוא ןגָאי טכאמעג םיא טָאה ןוא ןגָאלשעגסיױרא גנאג ןטכארטראפ ,ןכעל
 .ןייטשפוא ןגרָאמירפ ןסיורג א

 ןייק סעמכאמ ,ןשאוועגמוא עליפא ,טכאדעג ךיז טָאה יוזא ,ךיז טָאה רע
 .טזָאלעגסױרא בוטש סרעַיקוב לכימ ןופ ,ןזיואב טינ ןוא טאהעג טַײצ

 יד אב ,ןעזעג סעקטאי יד אב ןיוש םיא ןעמ טָאה רעטעּפש סָאװטע
 רעיימ ףא ךיז טָאה רע זיב ,ןעיירד ךיז ןלעטשישיילפ יד ןשיװצ םיווָאצאק
 יד .טריפראפ ךערּפשעג ענושעמ א סעּפע םיא טימ ןוא ןגָאלשעגנָא סאלב
 רע סָאװ ,טסּוװעג טינ ,ןענאטשראפ טינ רענעי םיא טָאה ןטונימ עטשרע
 ,רענעי זיא ,ןטפעשעג עניוזא וצ ,ןכאז עניוזא וצ לַײװ :םיא ןופ ליװ
 ?סניוזא טרעהעג וטסָאה, :ןעוועג טניווװעג טינ ןבעל ןַײז ףא ,סאלב רעיימ
 ,וװָאר ןייק טינ ?ןעמעוו ךָאנ ןוא ןקיש םייהא שיילפ ןצעמע רָאג ,ריד אנ
 ןא וצ רָאג ץעגרע רַאנ ,עכמיס א ףא דיגָאנ ןייק טינ ,ןבער ןייק טינ
 זיא סָאװ ?יז זיא רעװ סָאװ ,"ןדמאז יד, ףא שזא טניוװ סָאװ ,ענָאמלא
 ְךָאנ ריא סָאװ וצ ?ןעמענ וצ ןיילא ,ןעמוק וצ ןיילא ןיילק יז זיא ?יז
 ךָאד טָאה רע זא ?סרעקיש יד ןעמענ רע לָאז ּוװ ןוא ,ןקישּפָא םייהא
 ץָאלק םעד ןופ םיא רע ןָאק יװ זיא ,עוועשזאמ רעקעה ןַײז ,םענייא רָאנ
 ןיוש ןטראווס ןוא ןיוש ןעייטש'ס זא ,טעּפש ןיוש זיא'ס זא ,ןסַײרּפָא
 "?ןענידאב וצ ייז ףא ,םיניוק

 ןוא ןענאטשראפ טינ ןטונימ עטשרע יד סאלב רעיימ טָאה יוזא טָא
 זא ,רעבָא ,װעשַיי ןופ טינ סָאװ ,ןשטנעמ א ףא יװ ,ןילורס ףא טקוקעג
 ןוא ךעלריּפאּפ-טיזַאּפ רָאּפ א ןופ עשַאקשינ ןעמונעגסיורא טָאה ילורס
 ףֹא םיקָאלאכ עכַײלג וצ ,געט ייר רעצנאג א ראפ טלָאצאב סיורָאפ סָאד
 זא ,וועצאק םעד ,ןטעבעג םיא טָאה ןוא ,ענָאמלא רענעי ראפ גָאט רעדעי
 ,ןבעגרעביא ןוא ןלעטשוצ םייהא ריא סע רע לָאז לָאמ סקיטנַײה רָאנ
 וועצאק רעד זא ;ןעמענ ןעמוק ןיילא ןעמ לָאז געט עקידרעטַײװ יד זא
 -עג ןגיוא יד ראפ ןוא טנעה יד ןיא ייז ןוא ךעלריּפאּפ יד ןעזרעד טָאה
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 רעקידנאטשראפ רע זיא יוזא ,ןלייצ םוצ ןוא ןעמוזעמ עקאט ןיוש ןטלאה
 -עמ ןעזעגסיוא רעַירפ םיא טָאה'ס סָאװ ,סָאד ןוא ,ןרָאװעג רעכייוו ןוא
 ןיא שטָאכ ,ןעניז ןפא טגיילעג ךעלעמאּפ-ךעלעמאּפ םיא ךיז טָאה ,ענוש
 -אב טלעג סָאד סייב ,ןילורס טָאה רע ןוא ,ךעלדנעטשראפמוא ךָאנ ,גולּפ
 א יװ ,ּפָארא ןביוא ןופ ןוא טכארטאב סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ךָאד ,ןעמוק
 .ןטסָאמענּפָא ,ןלוד-בלאה

 ןטנאקאב ןיוש זדנוא ןטימ ןעמוקעגרָאפ ךָאנרעד זיא עבלעז סָאד
 -אק ןטימ ךיז טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ דלאב ,טָאה ילורס ןיהּוװ ,ןשעבייל
 ןענאטשראפ רעקינייװ ךָאנ טָאה רענעי .טלַײעגקעװא ,טקיטראפעגּפָא וועצ
 לכייס סמענעי ףא ןוא ,רעטלמוטעצ-בלאה א-- רענעי לַײװ ,וועצאק םענופ
 וצ שּפיה ןעמוקעגסיוא זיא ןילורס .טגיילעג טינ רָאג ךאז יד ךיז טָאה
 ,רענעגושעמ א יװ ,עקאט רָאנ םענעי ןופ טַײצ קיטש א ןוא ןעװערָאה
 -עלקרעד ןופ ןוא רעטרעוו ןופ ףָאסעל זיא רע זיב ,ןרעװ וצ טכארטאב
 רעטסעב רעד ןופ רעסעב טקריוװ סָאװ ,םעד וצ ןעגנאגעגרעביא ןעגנור
 יו ןוא ןריּפאּפ-טיזָאּפ רָאּפ עקיטרעוװ-שּפיה יד וצ רעדיוו :גנורעלקרעד
 עטסטנעָאנ יד ןיא טעװ עמ סָאװ ,םעד םעלא ראפ טלָאצאב סיורָאפ ףא רעד
 -וצנַײא ,ןשעבייל אב ,םיא אב ןבָאה קיטיײנ בוטש רענעי ןיא ןכָאװ רָאּפ
 ןופ ןוא .טּפאכעג ךאז יד ,ףָאסלָאקפָאס ,טָאה שעבייל זא ,יוזא .ןפיוק
 יד ןעמונעגרעטנוא ןיילא ךיז רע טָאה למוט ןוא שינעלַײא ,שינעּפאכ
 .ןגָארטוצּפָא םָארק עטפיוקעגנַײא

 ,רעטקָאד םאב ןילורס ןעמוקעגסיוא זיא ןעװערָאה לָאמ עטירד סָאד
 עליפא טלָאװעג טינ רָאג ,טַײצ רעִירפ אזא ןיא ,םיא ןעמ טָאה ןיהא סָאװ
 זא ,טגָאזעג טָאה רע ןעוו טינ-- ,ןעמענפוא טלָאװעג טינ םיא ,ןזָאלנַײרא
 רע ןעוו ,טינ ךיוא ןוא ,ןפור טיזיו א ףא רעטקָאד םעד ןעמוקעג זיא רע
 לָאז רעטקָאד רעד ,ליוו ןוא רעקנארק א ןיילא זיא רע זא ,טגָאזעג טָאה
 טינ םיא טָאה סרעטקָאד םעד טסניד יד .ןטכארטאב םייה רעד ןיא םיא
 טָאה ךעליוה ןוא ןעזסיוא ןַײז טימ לַײװ ,ןטערטרעביא לעוװש יד טזָאלעג
 טַײצ עצנאג יד טָאה יז ןוא- ,יורטוצמוא ןוא דאשכ טקעוװרעד ריא אב רע
 טיירג טונימ רעדעי ,ןטלאהעג ןפָא לסיב ןיילק א רָאנ םיא ראפ ריט יד
 .ןקאהראפ וצ זָאנ ןַײז ראפ יז

 עקאט ףָאסעל ךיז טָאה רע זיב ,ןילורס ,ימ שּפיה טסָאקעג םיא טָאה'ס
 ,טרָאד ןוא ,ןגָאלשרעד רעטקָאד םוצ ךיז ,ןסירעגנַײרא בוטש ןיא טרָאפ
 ןָא ןוא ןעגנאגעג ץרוק ץנאג םיא אב ןיוש סָאד זיא ,ןיילא רעטקָאד םאב
 -נאטשראפ רעייז ןוא רעייז -- רעטקָאד רעד לַײװ .ןטַײקירעװש עקירעביא
 טלָאצאב ןטיזיו עכעלטע ראפ סיורָאפ םיא זיא'ס ןעוו ,סרעדנוזאב ,קיד
 ןָאטעאפ ןראפ עליפא ךיוא ןוא ,ןטיזיו יד ראפ ןיילא םיא ,ןרָאװעג
 ...טלָאצאב
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 ןביוא ןבָאה רימ ןכלעוו ןגעוו ,גָאט םענעי ןופ טכאנראפ ןבלעז םעניא
 -נַײװ ןיא ןענערא-םעלָאש אב ןציז ןפָארטעג ילורס ךיז טָאה ,טלייצרעד
 .קנעש
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 בלאה ,ןטקוראפ בלאה א ןיא ןענופעג ךיז טָאה קנעשנַײװ רעד טָא
 ןלעדיײא םענופ סאג רעד ןופ טַײװ טינ ,לסעג ןטשרעטניה ןרעטצניפ
 ,קירוצ ןרָאי ליפ ,ליפ טימ ןיוש טיובעגסיוא ,רעיומ ןטלא ןא ןיא ,קראמ
 רעד ,רע רעכלעוו וצ ,גנוטסעפ עטלא יד סָאװ ,טַײצ רעבלעז רעד ןיא
 טָאה רע .סעכַײש עסיוועג א לָאמא טאהעג ,סיוא טזַײװ ,טָאה ,רעיומ
 עװעשָאכ ןימ רעדנא ןא רעדָא ,זױהטָאר ןימ א לָאמא ןעניד וצ ןעזעגסיוא
 .טקיטיינעג טַײצ ריא ןיא ךיז טָאה טָאטש עטלא יד סָאװ ,עדַײבעג-עכולעמ
 -עג ןרעסיוא ןוא ןרָאפעגּפָא ,טלא ןיוש גנוטסעפ יד ןעוו ,רעבָא טציא
 .גנוטסעפ יד ןיילא יװ ,דעריוי א-- ךיורב

 רָאנ עכעלנייװעג טניוועג טציא ןיוש רעימ םענעי ןיא ןבָאהס
 סָאד ךיוא לַײװ ,םירכָאס עלעטימ ןוא עניילק עכעלנייוועג ,טַײל-טָאטש
 רָאג ןוא ,רעטצניפ-בלאה ןיא טקוראפ ,טגָאזעג יו ןוא ,טבעלעגּפָא לסעג
 .טאהעג ןרעג רָאג טינ ןעניױװ וצ ףא סָאד רעכיז ןבָאה עכעלגעמראפ

 לקנוט ןטלארוא טימ ,שטָאגליװ טימ טקעמשעג טָאה ,רעױמ רעד ,רע
 ענערָאפעגּפָא ַײרד ענַײז עלא ןופ ןעגנוניוו עשידָאמטלא ענַײז עלא ןיא
 -ּפָא ןעלקניוו ענַײז אב לגיצ יד .ןקָאטש ענעגױבעגנַײא ןיוש בלאה ןוא
 יז ףא טָאה םערָאװ-לגיצ ןוא -ןייטש ןימ א ךַײלג ,ןסערפעצ ,ןבירעג
 עראמ עכעלריטאנ יד ךיוא ןיוש ןבָאה ,לגיצ יד ,ייז .טפראשעג ןייצ ענַײז
 ןוא ,ןעמוקעגרעביא ןיוש ןיורב-לקנוט ףא לעג-ךעלטיור ןופ -- ןריולראפ
 ,דרע רעד אב עמאס ,ךיז טָאה לקניוו םענעבירעגּפָא אזא םענייא אב
 ּפָארא-ףיט ןקראטש א ןיא ּפערט שּפיה ךרוד טָאה סָאװ ,ריט א ןזיוועג
 .קנעשנַײװ ןיא ןענערא-םעלָאש וצ -- טריפעג

 טימ ,םיניומדאק טימ טקעמשעג ,קנעש רעד ,ןעוועג טלא ןיוש זיא רע
 טימ ןוא טַײקיּפמוד-רעלעק ןוא -רעיומ טימ ,ךורעגיןַײװ ןכעלרעיוז-טלא
 ןיהא טָאה סָאװ ,טפול לסיב עקיצנייא סָאד לַײװ .טרעטפולעג טינ ןרָאי
 -רעד סָאװרָאנ רעד טָא ךרוד ןעמוקעג זיא ,טנָאקעג ןעגנאלרעדנַײרא ָאי
 ךיוא ןוא ,ןסיורד ןופ ּפערט ליפ ךרוד טריפעג טָאה סָאװ ,ריט רעטנָאמ
 סָאד ןעמ טָאה לסעג ןיא סָאװ ,רעטצנעפ-עשינ עּפושעמ א םענייא ןופ
 סע טָאה ,קינייוװניא קנעשנַײװ ןיא ,בוטש ןיא ןוא ,ןעזעגנָא טינ טאמיק
 -וצנָא ןטלעז רעייגכרוד ןופ טירטסופ יד עליפא רָאנ ,ןַײש ןייק רָאנ טינ
 .טכאמעג ןעז

 -עמ ןקיצנייא ןַײז טימ ,רע .טרעקנעשעג ןרא-םעלָאש טָאה טרָאד טָא
 לקנוט א טימ ,גנוי רעבאראסעב רענעסעזראפ-בלאה א ,עלָאטפאנ סערָאש
 ןוא ,ןטניה ןופ טלאּפש א ןָא לקעז-עטָאּפאק גנאל א טימ ,לדרעב-יושּפאּפ
 ַײס גָאטאב ַײס-- רעדייסעק .טעיליּפשראפ טינ לָאמנייק -- טנרָאפ ןופ
 טימ רעלעקנַײװ ןפיט םעניא ןעמונראפ ןעוועג עלָאטּפאנ זיא-- טכאנאב
 ,טכיל א אב טעבראעג טָאה רע .ןסיגרעביא סאפ וצ סאפ ןופ ןענַײװ יד
 ,טדערעג קיניײוװו םורעד רע טָאה ,ןיילא רענייא טַײצ לייט ןטסערג םעד
 .ןעמוקעג טכיל רעד ףא עליפא ןיוש זיא רע ןעוו

 ןרא-םעלָאש ןעוו ןוא קנעשנַײװ ןיא רעכוזאב ןעוועג ןענַײז'ס ןעוו
 -נאלרעד ןפלעה םיא רע טגעלפ ,ןעווארּפס טנַאקעג טינ ןיילא ךיז טָאה
 ,טעברא ןייק רעלעק ןיא ךיוא ןעװו ןוא ,רעכוזאב ןייק ןעו ןוא ,ןעג
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 .קידנדיירסיורא טינ טרָאװ ןייק ,טרעוװװילגראפ ,ןציז טאלג רע טגעלפ
 ןסיורד רעד טינ ,בוטש יד טינ ,ןעגנאגעגנָא טינ טשינרָאג םיא זיא'ס
 א ןצעז םיא ךיז טגעלפ טפָא זא ,ןטלאה ךיז רע טגעלפ ליטש יוזא ןוא
 יּפָא טינ יז טָאה רע :טרעטשעג טינ םיא טָאה יז ןוא ,זָאנ רעד ףא גילפ
 ןַײז יו ,טרעקראפ ,יז טגעלפ רע ןוא ,טראעג טינ םיא טָאה'ס ,ןבירטעג
 .ןטכארטאב קראטש רָאנ גיוא לטַײז א טימ ,סערעטניא ןקיצניײא

 א טימ ,םענָאּפ קיכלימ-סַײװ ,טלדייעגסיוא ןא טימ ,ןרא-םעלָאש
 -יטַײל א ןעזעגסיוא טָאה ,טמעקעגסיוא שיטַײל-ךעלגנעל ,לדרעב ץראווש
 קידנעטשאב ןופ ןיוש ,עקידנעטשנָא ,עקיצנייא טימ טָאה רע .למעל רעש
 אב ,טנידאב ייז ,ןעמונעגפוא רעכוזאב ענַײז רעטרעוו עטרעזאכעגסיוא
 -ירק ענייק ןיא םענייק טימ לָאמנייק ,ןעמוקאב טלָאצאב ןַײװ ןראפ יז
 ןופ עקינייא ןעוו עליפא ,ןטָארטעגנַײרא טינ סעקיולכאמ ןוא ןעַײרעג
 רָאנ לָאמא -- :ןטלעז טכאמעג ךיז טָאה סָאד סָאװ ,רעקיש רעכוזאב ענַײז
 יד ּפָא טלמעד ןגָארט סָאװ ,סרעטסוש ןעװ ,טכאנראפ-קיטַײרפ א ןיא
 ןעמוק ,טלָאצאב ןעמוקאב ןוא רעלעטשאב םיטאבעלאב יד וצ טעברא
 ײז ןעַײרשעצ ,ןעקנירט ןסאשעב זיא ערעייז עדָאמ יד יװ ןוא ,ןעקנירט
 טלמעד ךיוא-- ,ןגָאלש ךיוא ךיז ייז ןליוו לָאמא ןוא ךיז ןגירקעצ ,ךיז
 ,עלילָאכ ,ךיז ,טשימעג טשינ ךיז ,טַײז א אב ןענאטשעג ןרא-םעלָאש זיא
 ןוא ,ןיטש ןלעװ טינ דאצ סמענייק ףא ,ןגירקראפ וצ טינ םענייק טימ
 ףליה וצ עלָאטפאנ ןיוש ןיא ,טכעלש ןטלאהעג ןיוש טָאה'ס ןעוו רָאנ
 טָאה רע :םיא ןופ ךיז טרעדָאפ'ס סָאװ ,טסּוװעג ןיוש טָאה רע-- ןעמוקעג
 ּפערט יד ךרוד ליטש ןוא ןעמונעג טנעה יד ףא רעגירקיטּפיוה םעד ליטש
 .טלעטשעגסיורא ןסיורד ןיא םיא

 סָאװ ,ןענַײװ ןטרָאס ףניפ ענַײז ןופ טסּוװעג רָאנ טָאה ןראיםעלָאש
 טינ םיא אב ךיז ןלָאז רעסעפ ףניפ יד ,טסּוװעג רָאנ .רעלעק ןיא םיא אב
 ראפרעד רָאנ ,ןגירקוצנַײרא טינ ,ןבַײרשוצסױא טינ עַײנ ןייק ,ןעמענסיוא
 .ןּפאצ וצ ןרעהפוא טינ לָאמניײק ךיז ןוא ןייגסיוא טינ םיא ןלָאז עטלא יד
 עכעלטסירק ןוא םיצירּפ עבלאה ראפ--"רעשרעגנוא , ?ףניפ ערעסָאװ
 -ןדַיי ראפ --"רעקאדוס, ;ןַײרא םיא וצ לָאמא ןעמוק ייז ןעוו ,עטמאאב
 -דעד ,סעכָאלעמלאב ראפ ---"קעזָארָאמיװ , ;םיניוועמ-רעלקעמ ןוא םירכָאס
 ןוא ,שעדיק ףא טָאטש רעצנאג רעד--"םיקומצ , ;רעטסוש ראפ טּפיוה
 -- ,ןפורעג םיא ןבָאה עלָאטפאנ ןוא רע יװ ,?שטשרָאב ,,-- רעטצעל רעד
 סָאװ וצ ,טסּוװאב טינ זיא רעכוזאב רעד ןעוו ,ןלאפ עטמיטשאבמוא ףא
 .טרעהעג רע שטנעמ טרָאס ןוא דנאטש א ראפ

 רענייק טרָאד זיא ,קנעש ןיא ןזיוואב ךיז טָאה ילורס זא ,לָאמ סָאד
 סעכָאלעמלאב ןייק-- ,גָאט רעקידעכַאװ-טימ א ןעוועג זיא'ס .ןעוועג טינ
 רעד לַײװ ,טינ םירכָאס ענייק ךיוא ןעוו-- טַײצ-טינש ןוא רעמוז ;טשינ
 דיראיירָאי ןסיורג םעד ווערע ןעוועג ךיוא זיא'ס .ןגָאלשעג רעכסימ
 ץלא טרעוװ ןענערא-םעלָאש אב רעלעקנַײװ ןיא ןעוו ,?עטסישטערּפ,
 עלעדייא ןוא עטעשַאּפ יידעק ,געטידיראי ענעי ףא טיירגראפ רעַירפראּפ
 זיא רעלעק ןיא ץלא ןעװ ;ןעמענפוא ןוא ןענעגעגאב וצ סעשטיטכאילש
 ןעמ טָאה ,ןשימראפ טפראדאב טָאה עמ סָאװ ;ןָאטעגּפָא ןעוועג ןיוש
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 -- ןסָאגעג רעסאוו ,ןטַאשעג רעקוצ ,טשימעגוצ -- ןשימוצ סָאװ ,טשימראפ
 ךיוא ןוא עלָאטּפאנ טינ טָאה טציא ןוא --.עיור ךיוא ,ענעטָאזעגרעביא
 ךיז זיא ןרא-םעלָאש .טאהעג ןָאט וצ טינ טשינרָאג ןראיםעלָאש ןיילא
 ןענאטשעג שיט-ףיוקראפ ןרעטניה שיראנילמעל ןוא טוראב-שירעייגקידייל
 ףא גנאגנַײרא םאב זיא עלָאטּפאנ ןוא ,טקוקעגסיורא טינ םענייק ףא ןוא
 .זָאנ ןַײז ףא סָאװ ,ןגילפ יד טריּפשעגכָאנ טָאה ןוא ןסעזעג לקנעב א

 טיג קוק ןייק עליפא ןרא-םעלָאש םיא ףא טָאה ,ןַײרא זיא ילורס זא
 אזא טינ ךיוא ןוא ,טינ ,טכאדעג םיא טָאה ,רעטנאקאב ןייק :ןָאטעג
 טָאה עלָאטּפאנ .ןקעוורעד רעגַײנ ןקירעביא םיא אב לָאז סָאװ ,רעדמערפ
 םיא טָאה רע :טצאשענּפָא טַײקכעלרעסיױא ןוא ךעליוה ןַײז קילדעװ םיא
 -עגּפָארא רעבָא ,טמירקראפ ךיז טָאה ילורס ןוא ,טגנאלרעד ?שטשרָאּב,
 טָאה עלָאטפאנ ןוא ,ןעגנאלרעד ןסייהעג לָאמאכָאנ ךיז טָאה רע .ןעגנולש
 ןַײװ לָאמ ןטירד םוצ טָאה ילורס זא ןוא .טרעזאכעגרעביא עבלעז סָאד
 סָאװ ,ןיושראּפ-דַיי ןדמערפ ןפא ,םיא ףא עלַאטפאנ ןיוש טָאה ,טרעדָאפעג
 .ןָאטעג קוק ןטרעדנּוװראפ א ,לָאמ עטשרע סָאד ,ךיז טכאד ,םיא טעז רע

 --דַיי אזא סָאװ ,סנטשרע :ןיושראּפ רעד טשעדיכראפ םיא טָאה סע
 -גירט ךיז טניגראפ -- ,ךיז טכאד ,רעכיומ ןייק טינ ,רעכיוס ןייק טינ סָאװ
 טלאה רע יוזאיו ,רעקירעד סָאד ןוא ,סנטייווצ ;לָאמ עטירד סָאד ןיוש ןעק
 ןוא שיט-ףיוקראפ םוצ ןקור ןטימ ןסעזעג זיִא ילורס .ןעקנירט םאב ךיז
 ןעמ טָאה ,טגָאזעג ןיוש יװ ,סָאװ ,רעטצנעפ-עשינ םענעי וצ םענָאּפ ןטימ
 -כרוד א ןופ סיפ רָאּפ א ךיוא ןטלעז רָאנ ,ןַײש ןייק רָאנ טינ טרָאד ןופ
 ,ןסיורד ןיא טקוקעג סעסיוק עטשרע יד אב טָאה רע .ןעז טנָאקעג רעיײג
 ןַײז ףא ןקוק ןעמונעג ןוא ןעמונעגוצ טרָאד ןופ ןגיוא יד רע טָאה ךָאנרעד
 זא ,ךָאנרעד ,טכארטאב עקשאמ רעד טימ זָאלג יד רעירפ טָאה רע .סָאק
 ,לָאמ סעדעי יװ ,םענָאּפ ןיא ןעמוקעג םיא זיא בראפ עשרעקנירט לסיב א
 ןעלָאטּפאנ ךיז טָאה--רע טָאה ,ןטירד םאב ןיוש טלאה שטנעמ א ןעוו
 .סָאק םוצ ,ןדייר סעּפע םיא וצ ןעמונעג -- טכאדעג

 א םיא לָאזס ,ןרא ןבײהנָא םיא לָאזס -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,אנ --
 סָאװ ,סָאד זא ,ןעניימ ןָאק ,סָאק רעד ,רע סָאװ ,סָאד ןייגנָא רָאג טסדנימ
 גנוקידיילאב רענעי ןופ סָאד זיא ,ךיז טגָאלק ןוא טדער ,טציא טענַײט רע
 טָאה רענעי סייב ,ןטילעג ןטכענ טשרעמיולק טָאה רע סָאװ ,ןעיָאזיב ןוא
 יד ןיא ןשטנעמ עדמערפ ראפ ןוא ךאס א ראפ בוטש ןיא ךיז אב םיא
 -יב ,לַײװ ,ןזעו ןייק ןוא קצעזיוכ זיא'ס ,ךעסייא .ןעוועג שעיאוועמ ןגיוא
 ,עניוזא ןופ ןעמוק ןָאק עשוב זא ,טינ רע טלאה ,ןסיו רע לָאז ,לאלכ
 ןעייטש סָאװ ,עניוזא ןופ ,ןַײז שעיאוועמ וצ םענעי טרעװ טינ ןענַײז סָאװ
 ,ילורס ,רע טָאה עקאט ראפרעד .ןקידיילאב ייז ןעמעוו ,יד ןופ רעקירעדינ
 ןבָאה רעטרעוו סמענעי זא ,ןעניימ טינ לָאז עמ יידעק ,ןגיוושעגוצ טלמעד
 לָאז ןעמעוו ןופ :ןסעמערעדניא םערָאװ .ךעיוק א טאהעג עקאט סעמעעב
 ןופ רעכעה ןלעטש טינ ךיז עליפא ןָאק סָאװ ,אזא ןופ ?ןקידיילאב ךיז רע
 ןַײז עייגענעב ןעגנאגאב זיא רע עכלעוו ,טַײקיטכערעגמוא רעקיטשינ אזא
 ןַאק ץלָאטש ןשידיגענ ןכעלניילק רעביא ןוא ,סערָאשעמ ןקנארק ,ןעמערַא
 טעװ ,ןַײז עדיומ ךיז טעװ רע בוא לַײװ ,ןַײז עדיומ טינ ךעלטנפע ךיז
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 ,טַײקיטכערעגמוא יד ,יז זיא-טינ-יוו ןוא זיא-טינ-סָאװ טימ ןזומ ךָאד רע
 .טינ ץראה עשידיגענ סָאד םיא טזָאלרעד סָאד ןוא -- ןקיטיגאב וצ

 םיא טָאה עמ סָאװ ,ןעיָאזיב ןפא טינ ,ךיז רע טגָאלק ףורעד טינ ,ןיינ
 ןטכענ ןופ ךיז רע טליפ סעּפע סָאװ ,ףורעד רָאנ ,ןָאטעגנָא טשרעמיולק
 יד םיא טלָאװ עמ ךַײלג ,ךיז רע טליפ סעּפע .ןעמעלא טימ טינ יװ ןָא
 -וקעג םיא ןיא סָאד ןוא .טרעקעגרעביא טַײז רערעדנא רעד ףא עמָאשענ
 ןטימ סיורא ,ןיל ראפ ,םענעי ראפ ןטכענ זיא רע יװ ,םעד ךָאנ ןעמ
 זיב ,ענַײז טַײקכעלרעניא עצנאג יד יװ ,םיא טָאה רע סאשעב ,ךערּפשעג
 םיא טימ טעשעג סָאד סָאװ ,טנפעעגפוא ,טקעדעגפוא ּפָארא סעטאיּפ יד
 .טאמיק לָאמ עטשרע סָאד

 יװ ןגָארטעג גנאלנרָאי טָאה רע סָאװ ,ץלא טקעדעגפוא טָאה רע
 ןעמוקעג םיא זיא סָאװ ,קנערק ןַײז ךיוא ,טלעטשראפ עלָאּפ רעד רעטנוא
 רע סָאװ ,םענעי ,םיא-- רע טניימ סָאד ,שינעלעטשראפ רעד טָא רעביא
 עָאנאה ןייק טינרָאג ןופ םיא טזָאל ,ורוצ טינ םיא טזָאל ,םיא ןיא טציז
 ךיוא טָאה רע ..ןטלעשּפָארא ךיז ץראה ןופ לָאמא רָאנ רעסיוא ,ןבָאה
 רעהא זיב םיא אב זיא סָאװ ןוא ,טָאה רע סָאװ ,טלעג םענופ טלייצרעד
 רע טינ ןוא ןרירנָא טינ סָאד לָאז רע זא ,רעדיינ א רעטנוא יװ ,ןגעלעג
 זא ,םעד ךָאנ ,רעבָא טציא .ןסינעג טינ ןופרעד ןלָאז רענייק טינ ןוא
 ,ןדניבפוא טזומעג ןיוש סָאד רע טָאה ,טלייצרעד םעד ןגעוו ןיוש טָאה רע
 -גגעלעג רעטשרע רעד אב ןוא ןּפעלשסיױרא ןַײש רעקיטכיל רעד ףא סָאד
 ןיוש סָאד רע טָאה ,ןצונוצסיוא סָאד טכאמעג םיא ךיז טָאה סָאװ ,טַײה
 וקנארק ,ןעמערָא םעד טימ ,לשָאמעל ,טנַײה יװ ,טָא .טזָאלעג גנאג ןיא
 זיא ראצ ןַײז סָאװ ןוא ,רעדורב סיזול אב ,םיא אב טניד סָאװ ,סערָאשעמ
 ןַײז יװ ,ןעזעג ןטכענ טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ ןטָארטעגוצ ןצראה םוצ םיא
 -עג ךיז קילגמוא ןפא סָאבעלאב ןַײז ראפ זיא ,עוויר-עקלאמ יד ,רעטומ
 רע דלאביוו זיא ,טַײהנגעלעג רעטשרע רעד טָא ךָאנ ןוא .ןגָאלק ןעמוק
 סע ךיז טיצ יוזא ,ןדנובעגפוא לּפינק סָאד ןוא טביולרעד ןיוש ךיז טָאה
 טלעג ךיוא טציא ןיוש טָאה רע ןוא ,ןיילא ןיוש ךיז טּפעלש ןוא ןיוש
 סָאװ ,ןעקנירטסיוא רעהא ןייג ףא יװ ,ךאז אזא ףא עליפא ןגיוצעגסיורא
 ..טכאמעג טינ גנאל ךיוא ןיוש םיא ךיז טָאה סָאד

 עשלוכ א ןַײז ןָאק'ס .ןעמעלא טימ טינ עקאט ,סיוא טזַײװ ,זיא רע
 סָאװ ,םעד ןופ טרָאפ עקאט ץלא ןופ רעכיג ,ןיינ רעבָא .רעּפרעק ןופ
 ףא ןוא ןדנובעגפוא טַײקטעװערונשראפ קראטש ןַײז ןופ ךיז טָאה רע
 עמ ןעוו ,ענעשעק א יװ ,טסוּפ ,זיול ןרָאװעג םיא זיא עמָאשענ רעד
 טימ יז זומ רע זא ,טליפ רע .רעביא יז טרעק עמ ןוא סיוא יז טקידיײל
 עליפא ,ןַײװ טימ עליפא ,ןזָאל ךיז טעוו'ס רָאנ סָאװ טימ ,ןלופראפ סעּפע
 ןוא םיא ראפ טציא טייטש סָאװ ,רעד טָא יװ ,ןטכעלש אזא טימ ךיוא
 ליומ ןיא סעסיוק עטשרע יד ןופ ךָאנ רע טָאה םאט םענדוקסאּפ ןַײז סָאװ
 רעקראטש א ןוא ּפָאק ןיא שינעיירדראפ א טימ ,טליפעג ןעמוג ןפא ןוא
 .סעִינק יד ןיא שינעכערב

 ןגירשעגסיוא ילורס ָאד טָאה--ַײװ רעד ,ןרעװ רע לָאז ופט --
 ןטימ עלָאטפאנ יװ ,סערָאשעמ רעד יװ ,ןעזרעד ןוא ןביוהעגפוא ןגיוא יד
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 קידנבָאה טינ ,טציז לדרעב-יושּפאּפ לקנוט ןטימ ,לקעזיעטָאּפאק ןגנאל
 ןַײא ,ךיז טכאד ,ךיוא ךיז טרעה ןוא םיא ףא טקוק ןוא ,ןָאט וצ סָאװ
 ,ךיז טכאד ,טלכיימש ןוא ,טגָאזעג סָאװרָאנ ָאד טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא
 .ןטגָאזעג םענופ ךיוא

 ,טדנעוװעג ךיז ןעלָאטּפאנ וצ סאק טימ ילורס טָאה --!סערָאשעמ --
 ךעלגעמ סמענעי קידנסַײרעביא ןוא קידנזָאלרעד טינ יװ ,ןגירשעגסיוא
 םיא ןופ ןטכארט וצ רעדָא ןלעװ וצ ןופ עּפצוכ רָאנ עטכאדעג עליפא
 ...ןעלכיימש וצ

 !ןטעבעג ךיא בָאה ןַײװ !שטשרָאב םעד םענראפ ,סערָאשעמ --
 ביײה א לקנעב םענופ ליופיקירעפעלש עלָאטפאנ ךיז טַאה -- ?ןַײװ --

 ףֹא יװ ,טקערטשעגסיוא טנאה יד ,ןעגנאגעגוצ שיט סילורס וצ ,ןָאטעג
 רע סָאװ ,סעָאט םעניילק ןטשרעמיולק א ןטכיראפ וצ ןוא ןרעסעבוצסיוא
 .ןעגנאגאב ןרעגמוא זיא

 .ןָאטעג גערפ א עטאוועמאט רע טָאה --?ןרעדנא --
 קילב אזא טרָא-ץיז ןַײז ןופ ילורס םיא ףא טָאה--!ןרעדנא ,ָאי --

 טשינ ןיוש ןענַײז ןסעָאט ןייק רעמ זא ,ןייטשראפ לָאז רענעי זא ,ןָאטעג
 .ךעַײש טינ ןוא ןזָאלרעד וצ

 .טאהעג עראּפ ערעקיש לסיב שּפיה א ּפָאק ןיא טלמעד ןיוש טָאה ילורס
 ןייק רעמ ןיוש םיא טעװ עמ ןעוו עליפא זא ,ןטכאד טנַאקעג ךיז טָאה'ס
 םענופ רָאנ ןיילא ,יװַײס ןיוש רע טעװ ,ןעגנערב טינ ןרעדנא ןייק ןַײװ
 ףא סָאװ ,ןצעזרָאפ עדער ערעקיש-בלאה ןַײז ,םענעקנורטעגסיוא רעַירּפ
 --זיב ,ןדייראפ ךיז ןוא ןדייר גנאל יוזא ןוא ,גנוצ ןפא זיא ,גנול רעד
 עכיוה טימ ןיוש רָאג ,םירוקיש לייט רעסיוועג א יװ ,טלָאװ רע רעדָא
 ןא יװ רעדָא ,ןגָארטסױרא טזומעג םיא טלָאװ עמ ןוא ,סיורא םירוביד
 יז ןבַײלב ,ןָא לסיב א ךיז ןדייר ייז זא ,םעד ךָאנ סָאװ ,לייט רעדנא
 -נײא טרָא ןפא ןבַײלב ןוא ּפעק יד ןָא ןגייב ,ךעלעפעש ערעקיש ,ליטש
 ןסעמערעדניא .ןטכאד טנָאקעג רָאנ ךיז טָאה יוזא .ןיינ רעבָא .עטלמערדעג
 אזא ןיא טשרע ,ןטלאהעג טימ רעד ןיא ךָאנ לַײװרעד ילורס טָאה רעבָא
 יַּפִא ןא ,ןעזעג טָאה ,לשַאמעל ,סערָאשעמ רעד עלָאטפאנ סָאװ ,דנאטש
 ןעוו ןוא ןפיוזאב קראטש ןיוש ןענַײז יז ןעוו ,ערעדנא יו ,םיא ןראנ
 זא ןבלעז םעד ייז טיג עמ ןוא ,ןרעדנא ,ןרעסעב ןבעג ךיז ןסייה יז
 סָאװ ,ןרא-םעלָאש ךיוא ןוא ;ירפ וצ ךָאנ זיא ,ערעדנא יו ,םיא ןראנּפָא
 -נציז ,טָאה ןוא ןענופעג שיט-ףיוקראפ ןרעטניה ךיז טַײצ עצנאג יד טָאה
 ,טכארטעג סעװָאשכאמ עליטש ,עשירעייגקידייל-שירעקנעש ענַײז ,קיד
 ןעלָאטּפאנ טימ ןענופעג קיטראפטכער ראפ ןוא -טַײצ ראפ טינ ךָאנ טָאה
 רעמָאט טינ-- ךָאנ קידנבָאה עריומ טינ ,ןקוקוצרעביא ךיז רעקנירט ןגעוו
 סָאװ ,ראפרעד ךיוא טינ ןוא ,ןלָאצאב וצ ןַײז דנאטשמיא טינ רענעי טעוװ
 טַײקכעלמענעגנַאמוא רעדנא ןא ,יוזא טאלג ,םענעי טימ טעװ רעשפע
 .ןעשעג

 ןסעזעג רעַירפ זיא רע יװ ,טרָא ןַײז ףא ךָאנ לַײװרעד זיא ילורס
 -ַײז ףא ןרא-םעלָאש ךיוא ,רעטצנעפ-עשינ םוצ םענָאּפ ןטימ -- ןבילבעג
 עלָאטּפאנ זא ןוא ,טגיילעג טינ טכא ןייק רעקנירט ןפא טָאה רע ןוא ,םענ
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 ץלא ךָאנ ןילורס רע טָאה ,ןעמוקעג ןַײװ ןרעסעב ןטימ ןיוש קירוצ זיא
 .ןפָארטעג ןדייר ןפא ןוא טרָא ןבלעז ןפא

 טיירג יו ,עלָאטּפאנ ,טצעזעגקעווא טרָא ןַײז ףא רעדיוו ךיז טָאה רע
 -- ,סנייצלא םיא --- רעקנירט םעד שיט םאב רעדָא ,ןטכאבָאאב וצ גילפ א
 וצ יו ,רעִירפ יװ טינ ,טציא ןיוש טָאה ,טרעהעג רע טָאה ,ילורס ןוא
 סָאװ ,ןכַײלג-ןַײז א ,ןקידעבעל א םענייא וצ יװ רָאנ ,טענַײטעג סָאק ןַײז
 .ןסעזעג שיט ןַײז רעביא ןגעקטנא םיא זיא

 ,ןעקנורטאב לסיב א זיא רע זא-- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,טסייוו רע --
 ךָאנ זיא רע .סערָאשעמ רעד יװ ,ןכאל טינ םיא ןופ לָאז רענעי רעבַא
 ןטימ ,סערָאשעמ ןטימ ןעמאזוצ םיא ךַענ ןָאק רע .רעטכעלעג םוצ טינ
 ןכַײלג ראפ ןוא ןראנַײרא קאז ןייא ןיא קנעשנַײװ ןצנאג ןטימ ,סָאבעלאב
 ראפ רָאנ טינ ,רע טָאה טלעג לַײװ .ןפיוקּפָא-- רעדָא ,ןפיוקראפ טלעג
 סָאד ןָאק רע ..ןעקנעשנַײװ טלעוװ רעבלאה א ראפ רָאנ ,קנעשנַײװ ןייא
 .ענעשעק-םעזוב ןיא ךיז אב סָאד טָאה רע .ליװ רע ןעוװ ,ןזַײװאב םיא
 -עמ ןטימ רע-- סָאד טעזרעד רע ןעוװ ,ןקָארשרעד רעכיז ךיז טלָאװ רע
 רעצנאג א עליפא טימ ,סאג רעצנאג א טימ ,סָאבעלאב ןטימ ,סערָאש
 ,קאּפ םעד טָא ,ךאס םעד טָא םיא אב טעזרעד עמ ןעוו -- ,ןשטנעמ טָאטש
 ןייא טלָאװ רעמענעּפ עלא ףא .ענעשעקיםעזוב ןיא ָאד-טָא םיא אב סָאװ
 ,ןעמונעג סָאד רע טָאה ּוװ, :רעדנּוװ ןייא-- זענ עלא ףא .ןעוועג קערש
 -עבאראב רעטסיולק א זא ,שרעדנא טינ ...םיא וצ סָאד טמוק יװ ,ילורס
 ךיז טלָאװ עמ "!טיזָאּפ עשלאפ טימ רָאג רע טלדנאה רעשפע רעדָא ,טעוו
 ןעמעוו ןבעגרעביא ןוא ןדניב םיא :טגָאזעג ןטלָאװ עקינייא .ןפָאלעגפיונוצ
 םיא ראפ ךיז ןטלָאװ ןוא טביילגעג טינ ךיז ןטלָאװ ערעדנא .ףראד עמ
 ,עשורעי א רעשפע ,סנַײז טרָאפ רעשפע :טענַײטעג ןוא טלעטשעגנַײא
 ץערַאּפ א--עַיצעמ א ,רעצױא ןא רעשפע ,טקילגאב למיה ןופ רעשפע
 טלָאװ טָאטש ,טרָאװ םענייא טימ ..ןענופעג טָאה רע ןוא ןרָאלראפ טָאה
 -רא טאהעג טלָאװ סערָאשעמ רעד .ןדייר וצ סָאװ ,ןָאט וצ סָאװ טאהעג
 טלָאװ סָאבעלאב רעד ,ןלעטשסיורא קנעש ןופ ןרעקיש א םיא--טעב
 לכיומ עליפא ןיוש טלָאװ רע ןוא ,קילגמוא ןא ראפ טאהעג עריומ
 סָאד לָאז קע ןא :ןעקנורטעג םיא אב טָאה רע סָאװ ,ןַײװ ןפא ןעוועג
 רעטַײװ סָאװ יבא ,ןרעװ רעטָאּפ יבא ,ןלָאצאב טינ ןיוש רע לָאז ,ןבָאה
 סערָאשעמ רעד יװ ,טעז רע ..?ָאי-א ...אה ..ןעז וצ לעװש ןַײז ןופ םיא
 .?סטלָאצעג ןראפ עריומ עקאט ןיוש טָאה ןוא ןַײא עקאט ןיוש ךיז טרעה

 -נרעהרעד ָאד דייר סנדִיי ןדמערפ םעד טָאה עלָאטפאנ :ךעלקריוו ןוא
 א, יװ ,ןעמוקסיורא םיא ןופ רעטרעוװ םינימ עניוזא קידנרעהרעד ,קיד
 -פאנ ,רע עליפא טָאה--"ןבעגרעביא, ,"ןדניב ,, ,"טעוועבאראב רעטסיולק
 רע טזַאל לָאמנייק סָאװ ןוא טניווװעג דייר סמירוקיש וצ זיא סָאװ ,עלָאט
 סָאד ךיז טָאה ,עלָאטּפאנ ,רע עליפא--- ,וצ טינ רעוא ןַײז וצ עליפא ייז
 -עג קוק א ןדִיי ןפא שעדיכ ןקראטש טימ ,ןָאטעג ףוא ץעז ןכַײלג א לָאמ
 ןופ ןוא טעברא טימ רעטכער רעד ןיא זיא רענעי יװ ,ןעזעג ןוא ןָאט
 םיא אב ןיוש ךיז ןבָאה ,טכארבעג םיא טָאה רע סָאװ ,סָאק םעַײנ םעד
 -רעד דלאב ךיז טָאה רע ...ןרָאלראפ ןפָאלש םוצ ןוה א אב יװ ,ןגיוא יד
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 וצ ןעמיס ןימ א-- ןָאטעג טסוה ןימ א סעּפע קערשרעד ןופ ןוא ןקָארש
 -עג שיט-ףיוקראפ ןרעטניה זיא סָאװ ,ןענערא-םעלָאש וצ ,סָאבעלאב ןַײז
 דעשיוכ טינ טשינרָאג ךָאנ ןוא טכארטעג טינ זייב ןייק ןופ טָאה ןוא ןסעז
 -רעד ,ןוא טרעהרעד ךַײלג םיא טָאה רענעי סָאװ ,טסוה אזא-- ,ןעוועג
 -רעד ךַײלג ןוא ןָאטעג קוק א ןעלָאטּפאנ ףא קיורמוא רע טָאה ,קידנרעה
 ןיא טציא םיא אב רעקנירט ןקיצנײא ןטימ ,ןדִיי ןטימ זיא סעּפע ,ןעז
 ...ערושעק טינ סעּפע ,קנעש

 ןעגנאגעגוצ ןילורס וצ זיא ,ןביוהעגפוא טרָא ןַײז ןופ ךיז טָאה רע
 םיא טָאה רע יװ ,קידנעעז טינ םענָאּפ ןיא םיא ,טַײז-ןקור ןַײז ןופ רעירּפ
 -נעענ םיא וצ קידנעמוקוצ ןוא ,ןעזעג טינ ,ןעמוקנַײרא ןסאשעב ,רעִירפ
 :ןלאפ עניוזא ןיא דימָאט יװ ,ןָאטעג גערפ א םיא אב רע טָאה ,רעט

 ?ךַיי בער ,ךַײא ןעמ טפור יװ ...בער --
 עווערעק א ךיז טָאה ,טרעהרעד עגארפ יד ךַײלג ילורס טָאה -- ?יווװ --

 רענעי רעדייא ,לענש ןוא ,ןבעגעג קוק א ןענערא-םעלָאש ףא ,ןָאטעג סיוא
 :טרעפטנעעגּפָא ,ןעז וצ םענָאּפ ןַײז ןזיוואב ךָאנ טָאה

 .ןבעגעג ןעמָאנ א רימ טָאה'מ יוװ --
 ןטעווערעקעגסיוא ןא ןילורס ,ןרא-םעלָאש טָאה -- ...רָאנ עז ...אה --

 ,ןשימייה א טעזרעד עמ יװ ,ךעלסיז לסיב א ןגירשעגסיוא ,קידנעעזרעד
 ןוא ,טנעקעג םיא טָאה רע לַײװ ,טשארעביא ךעלרעטיב לסיב א ךיוא ןוא
 .טָאטש ןיא םיטאבעלאב עלא טאמיק יװ ,טאהעג גנונא ןא ךיוא םיא ןופ
 טָאה לָאמניײק לַײװ ,ןעװעג שעדיכ סיורג א טציא םיא רע זיא ראפרעד
 -עג טינ רעקנירט ןייק טסאג ןייק ראפ םיא ,ןעזעג טינ ךיז אב םיא רע
 ןיא גנעג ענעגושעמ ענַײז ,טרָא ןַײז קידנסיוו ,טביילגעג םורעד ןוא ,טאה
 זיא ןעמוק רעהא לָאמ סקיטציא ןַײז ךיוא זא ,ןשטנעמ ןשיװצ ןוא טָאטש
 ןבָאה טינ ןופרעד רע טעװ סעכאנ ןקירעביא ןייק סיוועג ןוא ,ענושעמ
 .טשינ עדאווא ןיוש -- ןעמוקאב טלָאצאב ,סלאפנלא

 ,ריא ,ךיז טכאד ,ךָאד זיא'ס-- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,רָאנ עז ,אה --
 ?ילורס בער

 -עגרעביא רעזייב טימ ילורס טָאה--?טלָאװעג וטסָאה סָאװ ןוא --
 טָאה רענעי ןעוו ,ןרעג טינ ןרעדנא םעד זיא סָאװ ,רענייא יו ,טגערפ
 -רעביא ןטימ ןטכער םעניא ךאז רעקיטכיוו א ןיא סעּפע םיא
 .ןגָאלשעג

 -וצ א לסיב א ןיוש ןרא-םעלָאש טָאה -- ..?טלָאװעג בָאה ךיא סָאװ --
 א זא ,ןיימ'כ ...ןגָאז טלָאװעג בָאה'כ--- .טרעפטנעעגּפָא רעטקידיילאב קיר
 --ןכַײלגסָאד ,ךיא ןיימ ,טלעג ןבָאה רע ףראד ,ןפיוק סעּפע טייג שטנעמ
 ?ילורס בער ,טלעג ךיז אב ריא טָאה .קנעש ןיא

 ןוא ,ךעלרעקיש בלאה ,קיצָארט ןָאטעג גָאז א ילורס טָאה --?טלעג --
 -עגּפָא סיפ יד ןיב ּפָאק ןופ יװ ןענערא-םעלָאש ,קידנגָאז סָאד סאשעב
 עקיטשינ אראפ סָאװ טימ ,שיראנ יװ ,זיא רע ,סע טסייה ,ןיילק יװ :ןטסָאמ
 -עג ,טרָא ןפא טינ ןוא טַײצ רעד וצ טינ ,טציא םיא וצ זיא רע סעגארפ
 .טגָאזעג רע טָאה -- ,םידיגענ יד אב זיא טלעג -- ,ןעמוק

 ,טינ טָאה עמ זא ןוא .!םידיגענ רָאנ ךיוא ןעקנירט םורעד זיא --
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 טינ ךיז טסייה עמ ןוא םענעי וצ טינ טמוק עמ ,םייה רעד ןיא ןעמ טציז
 ..ןבָאה ןעמ ףראד טלעג ,ילורס בער ,טלעג .ןעגנאלרעד

 בייה א טרָא ןופ ךיז טָאה ,ןגירשעגסיוא ילורס ָאד טָאה ---?טלעג --
 א טרָאד ןופ ןוא ןָאטעגנַײרא ענעשעק-םעזוב ןיא טנאה יד ,ןָאטעג
 עליפא ןעז ןטלעז ןָאק עמ סָאװ ,אזא ,ןעמונעגסיורא טיזָאּפ קאּפ ןסיורג
 .ילורס יו ןקידנעעזסיוא רעכַײר א אב

 קאּפ םעד ילורס םיא טָאה--!טלעג ריד וטסָאה טָא !עלייווענ ,אנ --
 -ָאש .ןגָארטעגרעטנוא ןוא טּפוטשעג ןגיוא יד ראפ ןוא זָאנ רעד רעטנוא
 טָאה רע ..טלעפעגסיוא ןשָאל ,קידנעעזרעד סָאד ,טָאה ןענערא-םעל
 אזא ןופ טנאה רעד ןיא ןוא ,סניוזא ךיז ראפ ןעזרעד ךעלקריוו
 .טביילגעג טינ רָאג ןגיוא ענַײז לָאמנייק ךיז טלָאװ רע סָאװ ,ןשטנעמ

 -ענ ריד אנ--.ןגירשעג רעכעה ךָאנ ילורס טָאה -- !עלייווענ ,אנ --
 גראוו ןוא ךיז םענ ,ריד טמוק'ס סָאװ ,םענ ,טלעג ריד אנ ,םידיג
 ריז
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 -םעלָאש ןופ קידנעייגסיורא ,זיא ילורס .טכאנראפ ןעוועג ןיוש זיא'ס
 ,םעד ךָאנ ןוא ,טלָאצעצ ךיז טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ ,קנעשנַײװ סנרא
 ןוא ןענעראיםעלָאש ןופ ןקילב עטרעדנּוװראפ ענושעמ טימ זיא רע יװ
 טיילאבפורא ריט רעד זיב ּפערט עצנאג יד סערָאשעמ םעד עלָאטּפאנ ןופ
 .ןבילבעג ןייטש ריט סנראיםעלָאש ראפ לסעג ןיא עלַײװ א-- ןרָאװעג
 יװ רָאנ ,טװװעשַייעג טינ רעשפע רעדָא ,טװעשַייעג סעּפע יװ ךיז טָאה רע
 רע טלאהראפ ,קנעש ןופ סיורא טייג רע זא סָאװ ,רענעקנורטאב רעדעי
 יידעק ,ןעמעטעּפָא טפול-ןַײװ ןופ ןוא רעלעק ןופ טוט ןוא עלַײװ א ךיז
 ןעניז ןיא טַײקרָאלק רעמ ןוא סיפ יד ןיא טַײקטסעּפ רעמ ןעמוקאב וצ

 קילב רעד ןוא םענָאּפ סָאד זא ,ןעמוקאב סָאד טָאה רע זא ,טָא ןוא
 ןגנאל ןופ ןוא ןַײש-רעלעק רעד ןופ טשירפרעד לסיב א םיא ךיז ןבָאה
 ןוא טרירעג טרָא ןַײז ןופ ךיז רע טָאה יוזא ,לקנוט רעד ןיא טרָאד ןציז
 ךיז טָאה קראמ רעלעדייא רעד ּוװ ,ןיהא ,סאגיטּפיוה רעד וצ טזָאלעג ךיז
 רעיומ א םענייא ןיא -- רָאטנָאק סרעבשאמ עשיומ ךיוא ּוװ ןוא ,ןענופעג
 .טרָאד קָאטש ןטייווצ ןפא

 ןגָאלשעג רעכסימ רעד ןעװ ,טַײצ-טינש ,טגָאזעג יװ ,ןעוועג זיא'ס
 ,ךיז ןבָאה םיסרָאשעמ ןוא םירכָאס .םיניוק ןייק טאמיק טָאטש ןיא ןוא
 ןיא טציא ,ןוז רעד ףא ךיז ןטָארב ןוא ןעידונ גָאט ןסייה ןגנאל א ךָאנ
 עמ .ןסילש ןעמָארק יד ןוא ןייגמייהא ןראפ טלמאזעג ךיז ךעלדער עליק
 ןעמיס ןייק ןיוש לָאז'ס ,ןרעװ טכאנ ןצנאגניא ןיוש לָאז'ס ,טראוועג טָאה
 ןופ ךָאנ ךיז ןַאק רעצעמע זא ,ןבַײלבראפ טינ טַײקכעלגעמ ןייק ןופ
 ןיא סניוזא זא ,קידנעַײז רעכיז ,טראוועג טָאה עמ .ןזַײװאב ּווו-ץעגרע
 רעשירכָאס רעד יידעק ,רעבָא ךָאד ,ןסָאלשעגסיױא ןוא ךעלגעמוא ןיוש
 טזָאלרעד טינ טָאה סָאװ ,ץראה סָאד ךיוא ןוא ,ןַײז ןייר לָאז ןסיוועג
 ...ןזָאלוצכרוד "רעשפע, ןוא "?רעמָאט, ןטסדנימ עדאיל א עליפא
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 -טנא סָאװ ,םָארק א רענייא וצ ןעמוקעגוצ ילורס זיא טלמעד טָא
 -ראפ ןוא םוטש ,רעגייטש ןַײז יװ ןוא ,רָאטנָאק סרעבשאמ עשיומ ןגעק
 א ףא סָאװ ,טסענ א ףא ןקוק ּפָא לָאמא ךיז טלעטש רע יװ ,טרעווילג
 יוזא -- ,ןטלעש וצ ,םיריווג יד יו ,ךעלעגייפ יד יידעק ,סמיזעג-רעטצנעפ
 -ראפ .טלעטשעגקעווא רָאטנָאק סעשיומ ןגעקטנא טציא ךיז רע טָאה ךיוא
 רע .ָאטשינ םיא םורא זיא רענייק ךַײלג ,קידנקוק טינ םענייק ףא ,טכארט
 יװ ,ןטלאהעג טדנעװעג רָאטנַאק ןופ גנאגנַײרא םוצ ןגיוא יד רָאנ טָאה
 ןזַײװאב טרָאד ןופ ךיז ףראד רעצעמע זא ,קידנעַײז רעכיז ןוא קידנטראוו
 ךיז ןלעװ ןעמָארק ןוא ןטײלק עלא ןעװ ,טלמעד -- ,גָאט ףָאס םוצ
 .סרעבשאמ עשיומ רָאטנָאק יד ךיוא -- טַײצ רענעי וצ ןוא ,ןסילש

 -רעד ילאצ ףא רעדָא ןָאיראמש םעלָאש ףא טראוועג רע טָאה סָאד
 -יינ טציא ייז וצ טָאה רע סָאװ ,עדייב יד ןופ םענייא ףא -- ,ןקידמעראב
 יז וצ ןיא ןוא ןעיורטראפ וצ סָאװ טאהעג ייז טָאה רע לַײװ ,טאהעג קיט
 .ןעמוקעג ןעיניא ןקיטכיוו א טימ

 ,רָאטנָאק סרעבשאמ עשיומ ןופ רעכוזאב עקידנעטש יד -- ייז עדייב
 טינ טרָאד ןופ לָאמנייק ןענַײז סָאװ ,רעטעבראטימ ןוא רעפלעהטימ ענַײז
 ןוא ,עטצעל יד ןעגנאגעגקעווא ןוא עטשרע יד ןעמוקעג -- ןכָארקעגסיורא
 רעייז ןָא טינ ןענַײז ןטפעשעג-רָאטנָאק עלא ןוא לדנאה-טלעג רעצנאג רעד
 .ןרָאװעג טכאמעג ןוא טריפעגכרוד ףליה רעייז ןָא ןוא לײטנָא

 -וצ ןעזעג רעדייסעק ייז ןעמ טָאה סאג ןפא ַײס ,רָאטנָאק ןיא ַײס
 ףא רענייא ןעוו :ןרעדנא ןופ ןטָארטעגּפָא ןוא רעטַײװ רענייא רעבָא .ןעמאז
 -רעבינגעק ןפא ,ןטייווצ ןפא -- רעטייווצ רעד זיא ,ראוטָארט טַײז ןייא
 םעד רענייא ,טיהעג טירט יד ערעדנא סָאד סנייא ךיז ןטלָאװ ייז יו ,ןקיד
 ןייא םורא ךיז ןעיירד עדייב שטָאכ ...טזָאלעגסיורא טינ גיוא ןופ ןרעדנא
 סעשיומ םורא ייז עדייב ןוא ,טלעג ןופ טנעצָארּפ םורא ,טלעג םורא ,ךאז
 לָאמא ןיילא םיא ךיוא ןוא ,ןעַײראנ וצ רעַײל-טלעג םיא יידעק ,רָאטנָאק
 יו ןבָאה עדייב ןוא ,טקיטיינעג טלעג ןיא ךיז טָאה רע ןעוו ,עָאװלאה א
 ייוצ ,סענעיה ייווצ יװ ךָאד ,ןגיוצעג ענויעכ רעייז רעקָאמ ןייא ןופ
 ײז ןסַײר עדייב סָאװ ,עלייוענ קיטש ןייא םורא ערעטיב ןטנערוקנָאק
 -ראפ ּפעק טימ ןטַײז ענעדיישראפ ןיא ייז ןקוק ןקוק רָאנ ,סנייא ןופ
 ...עטיירד

 א -- ןָאיראמש םעלָאש -- רענייא סָאװ ,עדייב ןשיװצ קעליכ רעד
 -עגּפָא טַײז רעד ןיא לּפעק ערטיכ א טימ לדניושראּפ ליטש ,קשטירעדינ
 טַײז רעד אב :טקורעג טַײז א אב רעדייסעק סעּפע ךיז טָאה סָאװ ,ןגיוב
 רע רעדָא ,ןקרעמאב טינ םיא לָאז עמ ,קידנלעוו יװ ,ןטױלּפ ,רעזַײה ןופ
 ןיא ,ףיוה א ןיא ץעגרע ענַאקאס רעכעלגעמ ןופ טנעמָאמ רעדעי ןיא לָאז
 .ןדניוושראפ ןענעק ךָאל-ריט א

 א ןשינעטנעק עמורפ ליפ טימ ,למענעּפ םורפ א טימ ,ןָאיראמש ,רע
 ;וָאר א טאמיק יו ,ךעלעיסיױא ןטרָאס ענעדיישראפ ןיא רעסייוו רעסיורג
 עלא -- ץלא ןעקנעדעג וצ ףא ןרָאקיז םענעטלעז א טימ ךָאנ וצרעד
 ףא ןוא ןעילעג ןעו טָאה'ס ןעמעוו אב רעװ -- ,םינאמז ןוא ןענימרעט
 עגיה ןופ רָאנ טינ -- טינ רעװ ,ןבעגעגּפָא רעװ ;ןטנעצָארּפ ערעסָאװ
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 ןופ ,דמערפ רעד ןופ ךיוא רָאנ -- רעַײל-טלעג ןוא ןטנעילק ,םירכָאס
 -- טלעג ךָאנ ןעמוקעגנָא טָאטש ןיא רעהא זיא'ס רעװ ,םורא עוויוװס רעד
 ךָּאנ וצרעד .סעָאװלאה-לאב ערעדנא וצ רעדָא ,רָאטנָאק ןיא ןעשיומ וצ
 -בָא ,סעיצקא ,ןריּפאּפ-טרעוו ,ןסרוק-טלעג עלא קיניײוװסױא ףא רע טָאה
 קנעב עגיה ןופ ,דנאל ןגיה ןופ רָאנ טשינ -- ּפָאק ןפא ןטלאהעג סעיצאגיל
 ןופ ,דנאלסיא ןופ ךיוא רָאנ ,ןטפאשלעזעג ערענָאיצקא ןוא
 .עלא

 ןטַײקַיײפ ענַײז טימ ַײס ,ךעלרעסיוא ַײס זיא ילאצ רעבָא עשז ןגעקטנא
 יו ,רעטאלג ןוא רעכַײלג ,רעכיוה א :רענַײז ךעּפייה רעד טאמיק ןעוועג
 רעטּפָא רעדָא ,ראוטָארט ןטימניא דימָאט זיא רע .טערב עקילָאצבָארג א
 א ךַײלג ,ןגָארטעג ךיוה ּפָאק םעד .ןעגנאגעג סאג טימ רעד ףא ךָאנ
 קידלוש ןוא ,קידלוש םיא זיא יז לַײװ ,ןטערטּפָא םיא ףראד טָאטש עצנאג
 רע טָאה ,לימָארּפ ןסיורג טימ רעסיוא לַײװ ,ןעועג עקאט םיא יז זיא
 טָאה'ס ןעמעוו ,טלעג ןעַײלטנא טימ ,רעכָאװ טימ ןעמונראפ רעקירעד ךיז
 עליפא ןשטנעמ ןוא רעלדנעהניילק ,סעכָאלעמלאב -- טזָאלעג רָאנ ךיז
 ,טפאשלעזעג רעד ןיא סעכוטָאב רעטסדנימ םוש ןָא ןוא ןעזנָא םוש ןָא
 .וואא סנרעציז-קראמ ,ןטסניד ,רעלקעמ יװ

 בָארג ,שינעטנעק ןיא בָארג ,סנעניז עלא ןיא בָארג ןעװעג זיא רע
 -ייא ענַײז עייגענעב םייה רעד ןיא ךיז אב ַײס -- גנוריפוא ןיא ךיוא
 -עב שירָאזכאידליוו ןוא בָארג סרעדנוזאב ןוא ,רעדניק ןוא בַײװ ענעג
 .קידלוש ןעוועג םיא ןענַײז סָאװ ,ענעי עלא עייגענ

 ןגעוו ןלייצרעד וצ ליפ םיא ןופ טָאטש ןיא טסּוװעג ןעמ טָאה ,יוזא
 ךיז טָאה'ס ןעװ ,ןענָאמּפוא סעוװיוכ סייב גנעג ןוא קיטש עדליוו ענַײז
 טלעטשענּפָא טינ ךיז טָאה רע .רעלָאצ רעטכעלש א טכאמעג לָאמא םיא
 ראפ ,ןבַײרשוצרעביא סעכעבעב עטצעל יד טַײלעמערָא ראפ :טינרָאג ראפ
 ,ןןעמענקעווא לעטש רעד ןופ ריא עריוכס לסיב עטצעל סָאד ענָאמלא ןא
 לָאמא ןעמוק יװ ,טלייצרעד ןעמ טָאה ,ךאז אזא ראפ טינ ךיוא עליפא ןוא
 סמענעי ןיא ןגיילנַײרא ךיז ןוא ,קידלוש טלעג םיא זיא סָאװ ,םענייא וצ
 םיא טעװ וויוכ רעד זיב ,סיורא טינ טייג רע :ןגָאז ןוא ןַײרא טעב סבַײװ
 קידעזווינ טַײװ יוזא ,בָארג טַײװ יוזא .ןשָארג א זיב ןרעװ טקעליסעג טינ
 .ילאצ ,ןעוועג רע זיא קיייפ ןוא

 -נייא םעד טאהעג רע טָאה ןדמאל א .ןדמאל א ןופ ןיוש טדערענּפָא
 טגעלפ רע סָאװ ,רעניוזא ןיוש ,רעטרעלקעגפוא ןא ןיוש ,םענַײז ןוז ןקיצ
 א עסַָאנראּפ סנטאט ןַײז טימ ךעלטַײלעגנוי ןכַײלגיןַײז ןשיווצ ןיוש ךיז
 םעד טָא ,םיא ךיוא זיא ;ןכאמ קעזיוכ ךיוא םיא ןופ ןוא ןעמעשוצ לסיב
 ןַײרא ןטאט ןיא טפָא ,ילאצ ,רע טגעלפ ,םענַײז ןוז ןקיצנייא-ןוא-ןייא
 - ,ןטאט סנטאט ןַײז ןיא ןוא ןטאט ןַײז ןיא םיא ךעור א, :ןטלעש
 א סטכינעגױט א טָאה רע לַײװ -- ,ןעַײרש םענָאּפ ןיא םיא רע טגעלפ
 ןַײז ןופ טבעל רע סָאװ ,לזאמילש ןטרעלקעגפוא ןא ,רענעק א -- ןוז
 ...רעכַאװ ןעמערָא ןופ ןוא סעניויזיב סנטאט

 ןעיניא ןַײז טימ ילורס טציא טָאה ייווצ יד ןופ םענייא ףא טָא ןוא
 .טראוועג
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 ילורס ןעמעוו ןוצ ,ילאצ לָאמ סָאד זיא רעטשרע רעד ןעמוקעגסיורא
 םיא ךיז ןוא טלײטעגּפָא ךיז טרָא ןַײז ןופ ךַײלג ,קידנעעזרעד םיא ,טָאה
 .טזָאלעג ןגעקטנא

 ןטשרע םוצ םיא טנגעגאב'ס ןעוו ,ןעועג טלָאװ יוװ ,טינ ןסייוו רימ
 ,שינעגעגאב רעד אב ןעמונעגפוא םיא רענעי טלָאװ יװ ;ןָאיראמש םעלָאש
 עשיומ ןעוו ,ןעיָאזיב ןַײז אב ןעזעג ןטכענ םיא טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ
 זיא'ס סָאװ ,םעד ךָאנ ןוא ,ןבירטעגסיורא בוטש ןופ םיא טָאה רעבשאמ
 .ןעשעג טרָאד בוטש ןיא

 ןענַײז ,ןעיָאזיב טינ יצ ,ןעיָאזיב ָאי סנייצלא זיא םיא סָאװ ,רעבָא ילאצ
 סָאד טלָאװ ,ַײברעד ןַײז ןעועג ָאי עליפא לָאז רע ןעװ זא ,רעכיז רימ
 ןיא םיא טימ ךָאנרעד ןופ טנידעג טינ גנורעטש ןייק ראפ ךיוא םיא
 טינ זיא רע זא ,טארפיב ..ןטערטוצנַײרא ןטאמעסאמ יא-טינירעסָאװ
 ילורס סָאװ ,רעטרעװו עטשרע יד ןשיװצ זא ,ךָאנ טארפיבוא ,ןעװעגַײב
 סָאד ןָאטעג גָאז א ,ןעגנאגעגוצ םיא וצ רָאנ זיא רע ןעװ ,םיא טָאה
 ןופ עליפא ןילאצ טלָאװ ,טסּוװאב יוװ ,טרָאװ סָאד טָא ןוא ,"טלעג, טרָאװ
 ראפ ךיז רע טלעטש ,טלעג דלאביוו לַײװ ,טקעוװעגפוא ףָאלש ןטסרעוװש
 -וצנַײרא סָאד רָאנ יבא ,טנעה סנעמעוו ןופ ןַײז לָאז :ּפָא טינ טשינרָאג
 זא ,טָא זיא -- :טינ ךעייר ןייק טָאה ,ילאצ טגָאז ,טלעג לַײװ ,ןעמוקאב
 ךַײלג ךיז רע טָאה ,טרעהרעד טרָאװ סָאד טָא ןילורס ןופ טָאה ילאצ
 -- טעּפש ןיוש שטָאכ ןוא ,טפעשעג טריּפשרעד טָאה רע :טציּפשעגנָא
 -ָארט ןטימניא -- טרָא ןפא טשינ שטָאכ ןוא ,טאמיק טכאנרעדפא ןיוש
 ראפ טציא זיא סָאװ ,שטנעמ רעד ךיוא שטָאכ ןוא ,רָאג סאג ןפא ,ראוט
 יװ ,ןאמ-טפעשעג ןייק טינ רָאג ןוא רעשילרעטסיוא ןא ,ןענאטשעג םיא
 טײרג ןוא טגילעגוצ רעױא ןא רע טָאה ךָאד ,טסּוװעג טָאה רע
 -וצסיוא ןעיניא זיא-טיני-רעסָאװ סמענעי רעדָא גָאלשרָאפ סמענעי ןעוועג
 .ןרעה

 וצ טגָאזעג ילורס טָאה -- ,עקסיא ףא טלעג ןָאטראפ וצ טָאה רע --
 טנעה ערעכיז ןיא סָאד ליו רע ,ךעוטָאב א טכוז רע ןוא -- ,ןילאצ
 טעוװ טנעצָארּפ ןפא .רעבשאמ עשיומ יװ אזא וצ ,לשָאמעל ,יװ ,ןבעגּפָא
 -ָאב א יבא -- םיא ןיא רעקירעד ,ןלעטש קירעביא טינ ךיז רע
 .ךעוט

 רע .ןָאטעג קוק ענושעמ א ןילורס ףא ,קידנרעהרעד סָאד ,טָאה ילאצ
 א ּפָאק ןפא םיא טָאה רע ןוא ,סקּוװ ןיא םיא ןופ רעכעה ליפ ןעוועג זיא
 ןצנאג םאב רע זיא יצ ,ןעז וצ ,ןיהא םיא קידנקוקנַײרא יװ ,ןָאטעג קוק
 ...ןעניז

 ענַײז טָאה ןוא טשעדיכראפ ילאצ עליפא ןיוש ךיז טָאה לָאמ סָאד
 טעװ ,ילורס יװ ,רע יװ אזא זא ,רע טָאה טביילגעג .טביילגעג טינ ןגיוא
 עסיורג ףא ךיז ראפ עָאװלאה רעניילק א ןגעוו ןדנעוו םיא וצ סיוועג ךיז
 ןוא :עגאל ןוא דארג אזא ןופ רענייא ןא ךעלנייוועג יװ ,ןטנעצָארּפ
 ךיז טלָאװ ,ןעמוקעג טַײז סילורס ןופ טלָאװ גָאלשרָאפ אזא ןעוו ,טלמעד
 ליפ ,ןגײלרעביא ךיז גנאל ,ןטכארטאב שּפיה טפראדאב טשרעוצ ילאצ
 רעבָא זיא .סענָאקשאמ ןוא ןסעװרָא ןרעדָאפ טשרע ךָאנרעד ,ןגערפנָא ךיז
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 -ָארּפ ףא טלעג רָאפ רָאג טגייל ילורס :ךאז אזא רָאג ריד אנ -- םעצולּפ
 טקוק רע ןוא ,עמוס עניילק ןייק טינ ,סיוא טזַײװ ,סָאד יא ,ןבעג וצ טנעצ
 .ךעוטַָאב ןסיורג א יבא ,ןטנעצָארּפ ןייק ףא ,רע טגָאז ,טינ

 טנָאקעג טינ שעדיכ םעד ךיז אב ןוא טקוקעגנָא םיא םורעד טָאה רע
 .ןטלאהפוא

 בלאה טימ טגערפעגרעביא רע טָאה -- ?ןעַײלטנא טלעג ,ילורס ,רע --
 .טרעדנּוװראפ בלאה ,טָאּפש

 .טגערפעג ילורס טָאה -- ?סָאװ זיא ,ָאי ,ונ --
 ?טלעג םיא וצ טמוק ןענאוונופ --

 יצ ָאי :ןרעפטנע רע לָאז ,רָאפ םיא טגייל עמ ?ךאז ןַײז זיא סָאװ --
 שרעדנא ןצעמע רע טעװ .ןייג שרעדנא ץעגרע רע טעװ ,טינ ביוא .ןיינ
 .ןגיילרָאפ

 .עייד רעד טימ טװעשַייעג ךיז טָאה רע .ןריולראפ ןעוועג זיא ילאצ
 ראפ רָאג רע טָאה רעשפע לַײװ ,ןביילג טינ רע לָאז יצ ,ָאי רע לָאז יצ
 .קירעביא ןענַײז םיא טימ דייר ערָאג יד סָאװ ,עײדרעסָאכ א ךיז

 עגושעמ ָאי ףא רעכיג טלָאװ ,רימ ןביילג ,טרָא ןַײז ףא רערעדנא ןא
 ןוא טעװערעקענּפָא ךיז ,ןגיּפשעגסױא טלָאװ רע ,ןסָאלשאב טינ ףא יװ
 .ןעגנאגעגקעווא

 קנארק לסיב א טלעג ןעיניא ןפא ,טגָאזעג יװ ,זיא סָאװ ,רעבָא ילאצ
 ,ךעלביילג ןטַײקכעלבײלגמוא עלא ןענַײז ,טלעג דלאביוו סָאװ ,ןעוועג
 ,עקאט סעמע ,טָאה ילאצ -- ןעניז ןפא ךיז ןגייל ןסאגושעמ עלא ןוא
 ךיוא רעמָאט ףא טזָאלעג טרָא ןא ךיז רע טָאה טרָאפ רעבָא ,טלפייווצעג
 .טסנרע ךָאד טרָאפ ךאז יד זיא רעשפע ןוא ,טינ

 טדנעװעג לָאמאכָאנ ךיז ,ןילורס ןווּורּפסױא יידעק ,םורעד טָאה רע
 :ןָאטעג גערפ א םיא אב ןוא םיא וצ

 ?טלעג סָאד ,ןלעטשוצ סָאד רע ןָאק ןעוו ןוא --

 ,טנַײה עליפא ,ןפראד טעװ רע ןעװ ,ןלעװ טעװ רע ןעוו ?ןעוו --
 רעד טימ דלאב ךיז טָאה ןוא טרעפטנעעג ילורס טָאה -- ,ןיוש עליפא
 עקאט דלאב טיירג זיא רע ךַײלג ,ןעמונעג ענעשעק-םעזוב רעד וצ טנאה
 ןוא ןעמענוצסירא סָאד ,ענעשעקיםעוב רעד ןופ ,טרָאד ןופ
 .ןזַלװאב

 -עג ילאצ טָאה-- ,טַײצ טָאה'מ ,טינ טלַײא'ס ,טינ ףראד עמ ,ןיינ --
 סילורס רע טָאה ,קידנעַײז טגַײצרעביא ןוא קידנביילג ןיוש ןוא ,טגָאז
 ןעמ ףראד טציא -- ,ןטלאהעגּפָא יװ ןָאטוצנַײרא ענעשעק ןיא ןופ טנאה
 -נָא ךיז טעװ רע ,ןעז טעװ רע ,רעטעּפש -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,טינ
 .ןילורס ,ןבעג ןסיוו וצ םיא רע טעװ ,ןסיוורעד ךיז ,ןגערפ

 סָאװ ןכאמ ןוא ןעניז ןיא ןבָאה ,ןעקנעדעג סָאד עשז רע לָאז זיא --
 טעוװערעקעגסיוא ךיז רע טָאה דלאב ןוא ,טגָאזעג ילורס טָאה -- ,רעכיג
 יזא ,ןענאטשעג רעטרעדנּוװראפ א בייהנָא םוצ זיא רע יװ ,ןילאצ ןוא
 .טזָאלעג גנורעדנּוװראפ ןיא טציא ךיוא םיא רע טָאה
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 טעוװ ,טלייצרעד סָאװרָאנ ָאד ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד זא ,ןסייוו רימ
 :סעגארפ ןוא שינעייטשראפסימ ןפורסיורא

 סָאװ ,רעלָאצ א ראפ רע זיא סָאװ ?טלעג רָאג ןילורס וצ טמוק יו --
 אראפ סָאװ ןופ ןוא ןעלטימ אראפ סָאװ ןופ ?רעַײלטנא-טלעג א ראפ
 ?ךעלּפינק ענעגרָאבראפ

 רימ ןזומ ,ןרעלקרעד וצ סָאד ןוא ןרעפטנע וצ ףורעד יידעק .טָא זיא
 אב טָאה רע סָאװ ,ןיזול טימ םענַײז ךערּפשעג םענעי וצ ןרעקמוא ךיז
 -עג םיא טימ טכאנראפ ןוא ןטעבעג ירפרעדניא רעירפ גָאט א טימ םיא
 ךיז טרָא ןקירעהעג ןפא רימ ןבָאה םימַײט עסיוועג רעביא ,סָאװ ןוא ,טאה
 .ןגיושראפ ןוא טזָאלעגכרוד םיא ,ןבעג וצ םיא ןופ ןטלאהעגּפָא

 ;םוא םיא וצ ךיז רימ ןרעק טציא
 ,ןיזול וצ ןַײרא ,ןעוועג טדערעגּפָא יו ,טכאנראפ םענעי זיא ילורס זא

 ןפָאלשרעד טינ זיא רע רעדָא סָאװ ,רענייא יװ ,ןעזעגסיוא רע טָאה
 רעייז םיא זיא ןצראה ןפא ןעװ ,ןפָאלשעגרעביא ליפוצ ןיא רע רעדָא
 ןיא קידנקוק ,טגערעגפוא ,זייב ךערּפשעג ןַײז ןביוהעגנָא טָאה רע .רעיוז
 -נָא רעכערּפשטימ ןַײז טשינמוא ןוא טסיזמוא ךיז קידנכוז יװ ,טַײז א
 .ןטערטוצ

 :ןָאטעג גָאז א ,ןעמוקעגנַײרא זיא רע יװ ,ךַײלג טָאה רע
 טָאטש ןיא ָאד רע טָאה םיא רעסיוא לַײװ ,ןיזול וצ ןעמוקעג זיא רע --

 ןשטנעמ רעדָא ,סעמייהעב רעדָא ,דרעפ רעדָא ָאד ןענַײז עלא .םענייק
 .ייז וצ עכעלנע

 ןזיב קיטש א טַײצ קיטש א רע טָאה ,ןָאט ָאיםעד טָא ןיא ,יוזא טָא
 -עג רעטזָאלעגוצ ןוא רעכייוו ץלא ףָאסעל זיא רע זיב ,טריפעג ךערּפשעג
 -עג זיא רע ,ךעלטנגייא ,סָאװ בילוצ ,םעד טימ ןרָאפעגסיורא ןוא ןרָאװ
 .ןעמוק

 :טלייצרעד טָאה רע
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 -רעד ךיז טָאה רע .גנאל ןופ רָאג ,ןיזול ,ןבייהנָא ָאד םיא זומ רע
 ןא אב ,ןאס ךַײט םאב שזא ,עיצילאג ןיא לטעטש ןיילק א ןיא ןגיוצ
 לָאמא טָאה עדייז רעד .ןדייז ןזירּפאק קראטש ןוא ןכַײר רעייז ,ןטלא
 ,קנעשנַײװ ןשיצירּפ ןסיורג א ךָאנרעד ,סעיסעסָאּפ עסיורג ןטלאהעג
 טעווס ןכלעוו ןגעוו ,קילגמוא סָאד ןפָארטעג םיא טָאה'ס זא ,ךָאנרעד
 טלעג וצ ייז ,טזָאלעגּפָא ןטפעשעג עלא רע טָאה ,ןַײז דייר יד ָאד דלאב
 ..טרעדנוזעגּפָא טלעוו רעד ןופ ןוא ןסָאלשראפ ךיז ,טכאמעג

 יו ,רָאנ ,ןברָאטשעג זיא יז טינ .ןריוװעגנָא ירפ רע טָאה רעטומ ןַײז
 סָאד ןוא ."ןפָאלטנא , יז זיא ,טרעהעג טנגוי רעטסירפ רעד ןיא טָאה רע
 זיא רע לַײװ ,סנטשרע .ןעוועג קילגמוא רעקידנעַײרד א ןדייז ןראפ זיא
 ,סנטייווצ ;רעמ רעטכעט ןוא ןיז ןייק ,דניק ןייק ,בַײװ ןייק :טנלע ןבילבעג
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 יװ ,יז זיא ,סנטירד ןוא :ךָאד דנאש עקידעריומ א ןיילא ןפיולטנא סָאד זיא
 טָאה -- ,"רעגרע, -- ...ןפָאלטנא דַיי ןייק טימ טינ ךָאנ ,טרעהעג טָאה רע
 .ןזיװעגנָא ,דניק ןפא ,ןילורס ףא ,םיא ףא ןוא ןבעגעגוצ טייהרעליטש ןעמ
 ךָאנ זא ,רָאנ רע טָאה טסּוװעג .טסּוװעג טינ רע טָאה -- ?רעגרע, סָאװ
 .ןריוװעגנָא רעטָאפ ןַײז ךיוא רע טָאה ןפיולטנא ריא

 -עלַײק א ןבילבעג זיא רע ןוא ,ןדנּוװשראפ בוטש ןופ זיא רעטָאפ רעד
 ,טלאהסיוא סנדייז ןטלא ןפא רָאנ ןוא ,עמאמ-עטאט ןָא ,םעסָאי רעקיכ
 .עכָאגשזאה ןוא גנויצרעד

 טזַײװ ,ךיוא יוזא ןענַײז סָאװ ,ןזירּפאק סנדייז םעד ךיז ןבָאה טלמעד
 טָאה רע .טקראטשראפ ךָאנ קילגמוא םעד סעמכאמ ,ןעוועג שּפיה ,סיוא
 ןזיוועג טינ ץעגרע ןיא ךיז ,טרעדנוזעגּפָא טלעוו רעד ןופ ,טגָאזעג יו ,ךיז
 רעדנוזאב א ןעיוב טזָאלעג ךיוא ךיז טָאה רע .ןעמונעגפוא טינ םענייק ןוא
 רָאנ ןוא רע ּוװ ,ןפורעג סע ןעמ טָאה -- ,"לכעלוש סעידידעי, .לכעלוש
 טרָאד ןבָאה ןדִיי עמערָא ןעינימ רעטלָאצאב ןוא רעטלייצעג ,רעקיצנייא ןא
 ןיהּוװ ,ןפורעג יז ןעמ טָאה --- ,"דָאב סעידידעי, .דָאב א ךיוא .טנוואדעג
 .ןרָאװעג טזָאלעגנַײרא טינ ,עקינַײז יד רעסיוא ,רענייק זיא'ס

 טפָא רע טגעלפ ןענרעל יװ רעמ ןוא ,ןענרעל געט עצנאג טגעלפ רע
 ,ןפרָאװראפ ּפָאק םעד .לטנעוו א ןָא סָאװ ,לטעב-קנאב ןפא טכארטראפ ןציז
 רענעי ןיא ךיז ןראּפשנָא ןקידנעטש םענופ ןוא ,טראּפשעגנָא טנאוו רעד ןיא
 ,ןעוועג ןעזוצנָא לבירג ןבירעגסיוא קידנעטש א טרָא םענעי ףא זיא טנאוו
 .ךעלקיטיוק ןוא טעוועקניטעג טינ

 ,ןטלאהעגפוא רעדייכ ןטרעדנוזעגּפָא ,ןכעלטַײװ א ןיא ךיז טָאה ,ילורס ,רע
 -סיורא רערעדנוזאב א סָאװ ןוא טאהעג ןָאט וצ טינ טָאה סנדייז ןטימ סָאװ
 -מוא עטלא ןוא םידמאלעמ עכעלזייב .ןסיורד םוצ טריפעג ךיוא טָאה גנאג
 רעייז רעטנוא ןוא טנרעלעג םיא ןבָאה ןטסניד ןוא םיסרָאשעמ עכעלטנַײרּפ
 עדייז רעד .טרעקעגנָא טינ ךיז רע טָאה ןדייז םוצ ןוא ,ןטלאהעג ערימש
 זיאס זא ,סיוא טזַײװ :רעמ ךָאנ .ןפורעג טינ ךיז וצ לָאמנייק םיא טָאה
 ,דניק סָאד ,רע ןעוו ,ןזָאלוצ טינ םיא לָאז עמ זא ,ןעוועג טגָאזראפ ךיוא
 רָאנ ,םורעד ןטלעז רָאנ ןוא ,טליפעג סָאד טָאה רע .ןלעװ עליפא טעװ
 טָאה ,טנלע ןשרעדניק ןסיורג ןופ ןָאטעג יצ א םיא טָאה ץראה סָאד ןעוו
 .ןזיוואב ךיז לעװש סנדייז ןפא ,טָאבראפ ןוא גָאזנָא םעד ןגעק ,רע

 טנאוו ןיא ּפָאק ןטימ ,ןטכארטראפ א ןציז ןפָארטעג טפָא םיא טָאה רע
 -עלא ןוא ,טעשטראטסעגפורא דרָאב יד ,טכאמעגוצ ןגיוא יד ,טראּפשעגנָא
 -סיורא רעטרעוו עבלעז יד ןוא ענייא סעּפע טרעהעג םיא רע טָאה לָאמ
 1 ..יתיבל יל יוא ...יתיבל יל יוא :ןצפיז

 -רעד טשרעוצ ךיז רע טגעלפ ,ןעזרעד לָאמא םיא טגעלפ עדייז רעד זא
 ןוא זיא רע רע ,קידנסיוו טינ ךַײלג ,ןענעפע ןגיוא עסיורג ,ןקערש
 טגעלפ ךָאנרעד .ןעמונעג בוטש ןיא םיא וצ רָאג ךיז טָאה רע ןענאוונופ
 ןלעװ יוװ םיא קירעטיצ ןוא ךיגפא ןוא ,ןפורוצ םיא ,ןָאט ּפאכ א ךיז רע
 ,טנַאמרעד סעּפע ןיא יװ ךיז רע טָאה דלאב רעבָא ;ןָאט טעלג א ,ןּפאטנָא

 ,דניזעגזיוה ןַײמ וצ ןוא רימ וצ ייוו
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 א ןוא ןָאט סיוטש ןקראטש א ךיז ןופ לָאמאטימ םיא רע טגעלפ טלמעד
 ןוא טנעוו יד עליפא טינ ןוא ,ןיילא דניק סָאד ,רע רָאנ זא ,יוזא ןבעג גָאז
 ,דניק סָאד ,רע ...עדינאה ןעב רעזמאמ ...רעזמאמ -- :ןרעה ןלָאז בוטש
 ,ןקערשרעד ךָאד גָאז ןראפ ךיז ,קידנעייטשראפ טינ רעטרעוו יד ,טגעלפ
 רעדיוו םיא טָאה ץראה סָאד זיב ,לָאמ טייווצ א זיב ,גנאל ףא ןוא ,קעווא
 ןוא ןזַײװ ךיז לעוװש רעד ףא רעטַײװ רע טגעלפ טלמעד ...ןָאטעג יצ א טינ
 וצ סָאד ןיוש רעגנעל ףא ןוא רעמ ףא ןוא ןרעוו ןסױטשעגּפָא לָאמארעדיוו
 .ןעקנעדעגראפ

 ןוא ןרָאװעג טלא ןיוש זיא עדייז רעד זיב ,ןגיוצרעד ךיז רע טָאה יוזא
 .ןבראטש טפראדאב

 -נעש יד ,טָאטש ןופ יײנּפ יד ןפורעגפיונוצ לָאמנײא רע טָאה טלמעד
 ,עשוב סעמכאמ ,ךיז רע טָאה ןרָאי עטצעל יד סָאװ ,עטסװעשָאכ יד ,עטס
 -עג םיא ןבָאה ,טַײז רעייז ןופ ,ייז ךיוא סָאװ ןוא ,טרעטַײװרעד ייז ןופ
 רע טָאה -- ,ןעז טלָאװעג טינ קילגמוא ןוא דנאש ןַײז ןיא ןוא טעווענאש
 .ןבַײרש עָאװאצ א טזָאלעג ךיז ןוא ןפורעגפיונוצ ייז

 -עליוא ףא לסיב א רעסיוא ,ןגרָאזאב וצ טאהעג טינ םענייק טָאה רע
 ןרעהעג טפראדאב טָאה ץלא עקירעביא סָאד ןוא ,ךיז טריפ'ס יװ ,סעמ
 .םענַײז שעריוי ןקיצנייא-ןוא-ןייא םעד ,דניק םעד ,םיא

 רעווייק ןופ לעװש רעד ףא ןיוש זא ,טלעטשעגסיורא רעבָא ךיז טָאה
 ,יז סָאװ ,ןסעגראפ טינ ןעיָאזיב םעד ץלא ךָאנ עדייז רעד טָאה ,קידנעַײז
 רעד ףא ןָאטעגנָא םיא טָאה ,דניק ןופ רעטומ יד ,ענַײז רעטכָאט יד
 סָאד טעװ רענעי ףא ךיוא זא ,סיוועג רעכיז זיא רע סָאװ ןוא ,טלעוו
 ךיז רע ףראד עדאווא ןוא ,ןענָאמרעד םיא סע טעוװ עמ ,ןייג ןגעקטנא םיא
 טינ ,רע טָאה ,קידנעקנעדעג סָאד ,טָא זיא ;ןסַײרסיױא ּפָאק ןופ רָאה עלא
 ליפ םיא טימ ,טלעטשעגנגעקטנא םיא ךיז ןבָאה יײנּפ עלא סָאװ ,טקוקעג
 דניק סָאד ןיא סָאװ, זא ,ןגַײצרעביא וצ םיא טימאב ךיז ןוא טענַײטעג
 ,סנַײז אב ןטלאהעג ךיז רע טָאה --- ,".וואא ,דניק א זיא דניק א ,קידלוש
 םיא ןַײז עלכאנירעוואמ דניק סָאד טלָאװעג לָאמעלא ראפ לָאמנייא ןוא
 .ןגָאזּפָא עשורעי ןופ

 ןיא ןטלאהעג קעסָאּפ א רָאנ םענייא ךעלרעטיב ןוא טראה טָאה רע
 ,סע טסייה ,גנאלש א ןופ זא--"עפצ אצי שחנ שרשמ ,, זא ,ןרעזאכרעביא
 ןוא רעטַײװ ןוא .ןעמוקסיורא טינ לגנעלש ןייק ןופ סרעסעב ןייק ןָאק
 ,סעַײר עגנאל ךָאנ -- ,ךָאד .ןדייר טזָאלעג טינ ךיז רע טָאה סקירעביא ןייק
 םירָאפס עטסּוװאב-סיורג ,עסיוועג ןופ ןבָאה ,יײנּפ יד ,ערעדנא עלא סָאװ
 -סיוא ,ןזיוואב םיא ןליוװ ןַײז ןופ ךעּפיײה םעד טרָאד ןופ ןוא טכארבעג
 -רעטנוא ךיז רע טָאה -- ,טזַײרג רע זא ,טגַײצרעביא םיא ןוא ןעגנורדעג
 סָאד זיב :ןקידנגלָאפ ףא ןענאטשאב ןיוש ןוא ןטָארטעגּפָא לסיב א ,ןבעגעג
 רעהא זיב זיא יז יװ ,ןייג גנויצרעד ןַײז ףראד ,ןסקאווסיוא טעװ דניק
 -עג וועגא ,סָאװ :טלאהסיוא ,סע טסייה ,סנדייז םעד ,ןַײז ףא ,ןעגנאגעג
 ןעװערָאה טפראדאב קירעביא טינ םעד ןגעוו םיא טימ ןעמ טָאה ,טגָאז
 רעבָא רעטַײװ .ןטלאהעג וועיּוכעמ ראפ ןילא ךיז רע טָאה סָאד לַײװ
 ןיש ןבָאה ,ועיוכעמ טשינ ראפ ןטלאהעג ךיז טָאה רע סָאװ ,סָאד
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 טקנוּפ ןטייווצ א ןוא ,ןעגנודעגסיוא ,ןסירעגסיוא םיא אב ,ײנּפ יד ,ענעי
 עמוס עסיורג ,עסיוועג א :ךעלמענ ןוא ,טלעטשעגנַײרא דניק ןכעיוקימ
 ,טגיילעגקעווא םיכוטָאב עסיורג ןופ טנעה ערעכיז ןיא םיא ראפ טרעװ
 יוצנַײרא טרעדָאפעג עדייז רעד רעדיװ טָאה ַײנט םעד טָא) לאפ ןיא זא
 טײטשאב שרעדנא ,טינ רע לי שרעדנא לַײװ ,ןעמענסיוא ןוא ןלעטש
 ענעשטנּוװעג יד ,ןגעוו עטוג יד ןיא ןייג טעוו רע ביוא ,לאפ ןיא ,(טינ רע
 רע ןוא ,ןשטנּוװעג לָאהָאק ןצנאג ןראפ ןוא ,ןיילא ןדייז ןראפ ,םיא ראפ
 טלמעד ,טרעדָאפ !סאד ןוא ןיד רעשידַיי רעד סָאװ ,ץלא ןטיהּפָא טעװ
 -סיורא ןגעמ םענַײז רעטלע ןסיוועג א וצ ,עמוס יד טָא ,יז םיא ןעמ טעװ
 "וצ עדייז רעד טָאה -- ,לַײװ,---??סיוא יוזא רע טמענ סָאװראפ,,-- .ןבעג
 טרָאװ ןבראה א טימ ךָאנ רעבָא ,ליומ קירעבאלש א טימ ןיוש ןבעגעג
 ןסייו רעשפע סָאװ ,ןדִיי ןופ ךיז טָאה רע ,סעמע ,לַײװ -- ,סעכוטָאב ןוא
 רע ןוא ,ןדיירעביא טזָאלעג ךיז-- רעמ ןעייטשראפ ,םיא ןופ רעמ יז
 קילגמוא ןסיורג ןַײז ןוא ---םענַײז אב ךיז טלאה רע רעבָא :;ךָאנ טיג
 וו זא - קעוװא רעווייק ןיא ךיוא םיא טריפ ןוא ןצראה ןיא רע טגָארט
 וצ טינ ךָאד ןיא ןשטנעמ ראפ ןוא טָאג ראפ רָאנ ,קילגמוא ןַײז זיא
 רעװ ןעמ ןָאק םעניוזא ןופ ןוא ,עפיירט רע טָאה ןטולב זא ,ןענעקייל
 טינ רע זיא עניוזא ןפלעה ןא ,יוזא ;ןטראוורעד וצ ךָאנ סָאװ טסייוו
 ןוא טָאג ןלָאז זיא ,ןעזסיורָאפ טינ סָאד ןָאק רע יוויוזא רעבָא ,וועיוכעמ
 ?..ןטעּפשימ ,טַײצ רעקיטכיר רעד ןיא ,רעטעּפש ןוא ,ןעז ןשטנעמ

 םעד ןגעװו טָאה רע ןעװ זא ,ילורס ,ןבעגוצ ,וועגא ,ָאד ליוו רע --
 זיא ,ךעלדנעטשראפ ,טָאטש רעצנאג רעד ןיא לַײװ -- ,טרעהרעד טלמעד
 םאב בוטש ןיא ךיוא ןוא ןעגנאגעג דייר עסיורג יד טלמעד םעד ןגעוו
 ןַײז וצ זא ,טָא זיא --- ,םיסרָאשעמ ןוא ןטסניד ,םַיייבאר יד ןשיװצ ,ןדייז
 טלמעד ןבָאה רעלַײמ ליפ סָאװ ,רעטרעװ יד ןעגנאגרעד ןענַײז רעיוא
 "טלעג ,, ,"עשורעי, ,"ןַײז עלכאנ-רעוואמ ,, :ןרעזאכרעביא ןייא ןיא ןטלאהעג
 סעּפע עקאט טלמעד דָארג רע ןיא יצ ,טינ רע טקנעדעג זיא -- .וואא
 ףא ןיילא סָאד טָאה ,םעד ןגעוו ךיז קידנסיוורעד יצ ,ןעוועג טנוזעג טינ
 רע זא רָאנ ,יוזא יצ יוזא-- ,טקריװעג ךעלקנערק יוזא לָאמאטימ םִיא
 טָאה ,"טלעג, טרָאװ סָאד טרעהרעד ךערּפשעג אזא אב לָאמנייא טָאה
 --טַײקטוגטינ א ןוא קעטײװּפָאק א סעּפע יװ ,טריּפשרעד לָאמאטימ רע
 אב טפור ןָא טלמעד ןופ ןוא ,סעקשיק יד זיב ןוא ןַײרא ךיוב ןיא זיב
 א--טלמעד יװ ,טאמיק עבלעז סָאד טרָאװ סָאד סיורא לָאמעלא םיא
 ,עליפא יד עלא וצ ךיוא רָאנ ,ןיילא ם עד וצ רָאנ טינ ,לקע ןכעלקערש
 ..ןגָאמראפ ןוא סָאד ןבָאה סָאװ

 ןסױטשעגּפָא ןופ ןוא טנלע ןופ םאט םעד טליפרעד טלמעד טָאה רע
 טנָאקעג טנלע ןַײז סָאמ רעסיוועג א ןיא טלָאװ סָאװ ,םעד ןופ עליפא ןַײז
 געט עטצעל יד טליפרעד סָאד רצ טָאה סרעדנוזאב .ןדייז ןופ -- ןרעדניל
 ראפ ןפָא ןעוװעג ןיוש זיא בוטש יד ןעוו .ןבראטש סנדייז םעד ראפ ןופ
 עליוכ-רעקאוועמ ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,טָאטש ןיא ןשטנעמ ענעדיישראפ

 .ץעזעג 1
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 ןביוא יד רעביא ,ייז ןעמ טָאה רעִירפ סָאװ ,ערעדנא ראפ ךיוא ןוא ,ןַײז
 טינ לָאמנייק -- טַײקטרעדנוזעגּפָא סנדייז םעד רעביא -- םימַײט עטנָאמרעד
 ןיא ,טלָאװעג טָאה'ס רעװ ןוא ,ןפָא ןיוש ןריט עלא ןעװ ,טציא ;ןעזעג
 -רעד ךיז לָאמנייא ,דניק סָאד ,רע ךיוא טָאה ,ןעגנאגעגסיורא ןוא ןַײרא
 ..טצעל ראפ ןעוועג ןיוש זיא'ס .ןקוקוצנַײרא בוטש ןיא ןדייז םוצ טביול
 טקנעדעג טלמעד עליפא רע טָאה ,ןעזרעד םיא טָאה עדייז רעד ןעוו רעבָא
 ךיז ,קידנעעזרעד םיא ,טָאה רע ,טזָאלעג טינ ןגיוא יד ףא עליפא םיא ןוא
 :ןָאטעג ךאמ ןקידנבַײרטּפָא ןא טנאה-עסיסג רעכאווש א טימ ןוא .טנייוועצ

 ןזַײװ טינ ןגיוא יד ראפ םיא ךיז ,ןייגקעװא ,סע טסייה ,רע לָאז --
 ..ןרעטצניפראפ טינ ןטונימ עטצעל ענַײז םיא ןוא

 .ןברָאטשעג זיא עדייז רעד
 אב רעִירפ --ןענאטשעגסיוא זיא רע סָאװ ,ןלייצרעד טינ ָאד ליו רע

 לאלכיב ןוא ,רעדניק ערעייז ןופ ,טָאטש רענעגייא ןַײז ןופ סענוקעּפָא יד
 ןוא ןעגנאגעגכָאנ םיא זיא סָאװ ,ןעמָאנוצ םעד רעביא ,רעדניק-טָאטש ןופ
 רעטנוא ןופ ןוא בוטש סנדייז ןופ סיורא זיא רע טניז ,טיילאב םיא טָאה
 טלעטשעג ןדייז ןופ ןענַײז עכלעוו ,ןשטנעמ ענעי ןופ עכַאגשזאה רעד
 .ןציש וצ םיא ןרָאװעג

 -סיוא רעטעּפש זיא רע סָאװ ,םעד ןופ ןלייצרעד טינ ךיוא ליוו רע
 ,עטשרע יד ןיהּוװ ,טעטש ערעדנא ןופ סענוקעּפָא ערעדנא ןופ ןענאטשעג
 ,םייה רעד ןיא זא ,קידנעעז ,טריפעגרעביא םיא ןבָאה ,עקיטָאטשיןַײז יד
 ןענָאק טינ סעלכאט ןייק וצ ןוא ור ןייק וצ ,רע יװ ,אזא טעװ ,ךיז אב
 רעטלע טעוװ רע ןעוו ,רעטעּפש טינ ךיוא ןוא טנגוי רעד ןיא טינ ,ןעמוק
 .םיא טיילאב סָאװ ,םעש ןטכעלש םעד סעמכאמ ,ןרעוו

 -אב טעטש ערעדנא ןיא ךיוא רעבָא םיא טָאה םעש רעטכעלש רעד טָא
 ןוא ןענרעל וצ ןליװ ןַײז ףא ,ןטַײקַיײּפ עטוג ענַײז ףא טקוקעג טינ .טייל
 ףָאלש םעד ,גָאטאב ור יד טביורעג םיא ןעמָאנוצ ןַײז טָאה ,ןענרעל ןענעק
 ןענעכייצסיוא סָאד ןוא סעלַײמ ענַײז עלא יד טָא :טרעקראפ ןוא ,טכאנאב
 א םיא וצ גנויצאב א ןפאשעג ןוא ןפורעגסיורא טָאה ןענרעל ןיא ךיז
 -נא עייגענעב סיורא ןפור ןטפאשנגייא עניוזא סָאװ ,רעד וצ עטרעקראפ
 ,ןילא םיא טינ ןבירשעגוצ ןעמ טָאה ןטַײקַיײפ יד טָא ,טרעקראפ .ערעד
 םעד לָאמארעדיוו רָאנ ,עניוזא ןגָאמראפ יײז ןעוו ,ערעדנא עלא יד יװ
 ,עניוזא עלא יװ ,רענַײז עגאל-טרובעג רעשילרעטסיוא רעד .הד ,ןעמָאנוצ
 ,ערעייז ראפ טינ ערעייז סעלַײמ יד טלאה עמ ןוא סיוא טלייט עמ עכלעוו
 ..?ּפעק-רעזמאמ ,-- ערעייז *ּפעק ,, יד לַײװ ,ןעמוקעג ייז ןסיוא ןופ יװ רָאנ

 ךיז טָאה רע ,טקירדעג ןעגנאגעגמורא טנגוי עצנאג ןַײז רע זיא יוזא
 :טשרעהאב םיא טָאה םיורט א רָאנ רענייא ןוא ,ןענופעג טינ טרָא ןייק
 עכלעוו ,עלא יד ןופ סושער ןופ סיורא יידעק ,ןרעװו רעטלע רעכיג סָאװ
 ןגָאז וצ טאהעג ,עָאװאצ סנדיז םעד טיול ןוא עגאל ןַײז טיול ,ןבָאה
 -טלעג רעיײז ןופ ןעה ןוא עקיטסַײג רעייז ןופ ןעה ,סיורא-- םיא ףא
 -אבנַײרא טנעה יד ןיא עשורעי יד ןוא ןגירק ןרָאי רעמ ,סעסּפָארטעּפא
 םיא ןעק עמ ּוװ ,רעטרע עניוזא ןיא קעװא רע טעװ טלמעד ןוא ,ןעמוק
 ןוא .ןעגנאלרעד טינ ןיוש ןיהא לאפ ןייק ראפ טעװ ןעמָאנ ןַײז ּוװ ,טינ
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 רעד ןיא ןוא ,ןלעװ טעװ רע סָאװ ,ךיז טימ ןָאט ,ןעורּפָא רע טעװ טרָאד
 ןליײטסיוא ךיז סעלכאט ןַײז ןוא ןבעל ןיא געוו ןַײז ןטכארטאב ליטש

 טכעלקריווראפ םיא זיא םיורט ןַײז זא ,ןעמוקעג זיא טַײצ יד זא ןוא
 סעכיוק ענעגרָאבראפ עלא ןוא ןעוועג סיורג יוזא דיירפ ןַײז זיא ,ןרָאװעג
 .ןרָאװעג קנארק זיא רע זא ,ןָאטעג םָארטש ןוא דער אזא םיא ןיא ןבָאה

 -אב זיא סָאװ ,יד --ןעמוקאב קנערק עטשרע ןַײז רע טָאה טלמעד
 ןעניפעג זומ רע זא ,טדערעגנַײא ךיז טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא ןענאטש
 טכירעגמוא םיא טעװ יז ,ןעזרעד זיא-טינ-ןעוו יז זומ רע .רעטומ ןַײז
 :רעלוד א ןייגמורא טגעלפ רע .ןענעקרעד םיא וצ ךיז ןוא ןעמוק ןגעקטנא
 א ןיא ןענעגעגאב וצ יז טביילגעג רע טָאה רעטנאקאבמוא רעדעי ןיא
 זיא רע ןעוו--- רערעטלע ןא ןיא ,ןעוועג גנוי ךָאנ זיא רע ןעוו -- רעגנוי
 טָאה רע זא ,טַײװ יוזא ןעגנאגרעד זיא'ס ןוא ;ןרָאװעג רעטלע ןיוש
 ּוװ ,רעטרע יד ןיא ,ןיהא ןעמונעגריפ סעזַײר עצנאג עליפא לָאמ עקינייא
 רָאנ ןעמעוו אב ,םורא ןופ טָאה רע .ןגעלעג זיא טָאטש-טרובעג ןַײז
 ערעדנא זא ,ןטסָאק טלעג טזָאלעג ךיז ,טגערפעגנָא ךיז ריא ףא ,ךעלגעמ
 רעדעי ךָאנ ןוא ,ןעגנולעג טינ םיא זיא'ס ןוא ,ןכוז ןפלעה םיא ןלָאז
 ,רענעכָארבעצ א טרעקעגמוא טרָא ןַײז וצ קירוצ ךיז רע טָאה עזַײר ָא-אזא
 ,ןפרָאװעגּפָארא לָאט א ןיא טרָא ךיוה א ןופ יװ ,ןוא ,רעטּפעשעגסיױא ןא
 ןגיל יוזא טַײצ רעגנאל א ףא רענייב עדימ לקעז ץנאג ןַײז טימ זיא
 ַא-יוזא ,רעדיו טָאה רע זיב ,ןעגנאגעגרעביא םיא זיא'ס זיב ,ןבילבעג
 םענעי ןופ רעדיו ךיז טָאה רע זיב ןוא ,טלמאזעגנָא סעכיוק ,קידנגיל
 -- ןכעלקריווראפ םיא ןענעק וצ ןביילג ןעמונעג ןוא ,טליפעגנָא םיורט
 .טזָאלעג ַײרעכוז ףא רעדיוו ךיז רע טָאה טלמעד ןוא

 ןופ ןוא ןעוועג שעאיעמ ןצנאגניא ךיז טָאה רע זיב ,לָאמ עכעלטע יוזא
 -רעטנוא טַײקפאלש עטייווצ יד םיא זיא טלמעד ןוא ...ןסעגראפ יז שעִיי
 ,ןלאפאב טנגוי רעטסירפ ןַײז ןיא ךָאנ םיא ןזיא סָאװ ,ץנעי ,ןעמוקעג
 ןופ בוטש סנדייז ןַײז ןיא טָאה עמ ןעוו ,לָאמ עטשרע סָאד טָאה רע ןעוו
 טימ ןפורעגּפָא טציא םיא ךיז טָאה'ס ,ןכָארבעג -- ,טדערעג עשורעי ןַײז
 רָאנ טסדנימ א םיא טָאה סָאװ ,ץלא זא ,טפארק אזא טימ ,טַײקראטש אזא
 .טלמעד יװ ,עבלעז סָאד ןפורעגסיורא םיא אב טָאה ,םעד ןיא טנַאמרעד

 ,סנגייא ןַײז ןופ ,ןבעגעג עּוװש א ןוא רעדיינ א ךיוא רע טָאה טלמעד
 ,ןגָאזוצּפָא ךיז ,ןבָאה רָאנ לָאמא טעװ רע סָאװ ןוא ,דניצא טָאה רע סָאװ
 ןיילא ךיז ראפ ןופ עָאנאה יד רָאנ טינ-- ,ןבָאה טינ עָאנאה ןייק ןופרעד
 טימרעד ןרעדנא ןא עַָאנאה רעד ןופ עליפא ךיוא רָאנ ,ןצונוצסיוא סָאד
 ךיז ןליוו םינָאצּפאק ןעוװ ,ןדַײלראפ טנָאקעג טינ טָאה רע .ןָאט וצ סטוג
 וצ ,ןרעכעה א וצ ןייגרעביא ןוא דנאטש רעייז ןופ סיורא ,טקילגאב ןעז
 .ןכעלקילג רעמ א

 ןַײז טיול ,טָאה רע .ןכָארבעג ןבעל ןטימניא ךיז רע טָאה ךיוא טלמעד
 -רעד טאהעג ןיוש טלמעד זיב טָאה רע סָאװ ,שינעטנעק ןוא גנויצרעד
 -עגסיוא זיא ,רע יװ ,עניוזא ראפ סָאװ ,געוו ןיא ןייג טנַאקעג ,ןברָאװ
 ןענרעל ןופ סָאװ ,ענעי וצ ןקינייראפ ךיז ןוא ןַײז וצ רענרעל א--- ןטָארט
 וצרעד ךָאנ טָאה סָאװ ,רע טארפיב ;.אא ווָאר א יװ ,עכָאלעמ יד ךיז ןכאמ
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 ,טסּוװאב יו ,ןענרעל ןופ ןוא ןופרעד סָאװ ,טאהעג ןגעמראפ ןשּפיה א
 .ןקורפורא ךיוה רָאג ךיז ןוא ןכאמ שּפיה ךיז טזָאל

 -ינ קראטש ,טרעקראפ ,ךיז טָאה רע .ןָאטעג יוזא טינ טָאה רעבָא רע
 טָאה וצרעד ,ּפָארא ןָאטעג יצ א סעּפע םיא טָאה'ס .טזָאלעגּפָארא קירעד
 טָאה רעכלעוו ,ךיז טכאמ'ס יװ ,רעוואכ א-- טכאמעג לאפוצ א םיא ךיז
 טָאה רע --יוזאיו ,טינ ןיילא טסייוו רע ןוא ,ןזיוועג ןיהא געוו םעד םיא
 ,ףָאלש ןיא ןעשעג םיא טימ טלָאוװס ךַײלג ,טקרעמאב טינ טאמיק סָאד
 .ןפָארטעג טרָאד ךיז רע טָאה לָאמאטימ רָאנ-- םעלָאכ א ןיא

 ןפערט עגאל ןַײז ןופ ןוא דנאטש ןַײז ןופ עניוזא ּוװ ,טרָאד -- ?ּוװ --
 ,דארג ןכיוה אזא ןופ ,רע יװ ,אזא זא ,ןטלעז סָאװ ,עניוזא ןשיװצ ;ןטלעז
 ךיז ןָאק -- קידנעַײז סענוקעּפָא יד אב עליפא ךָאנרעד ,ןדייז םאב רעֶיֹרפ
 -אה לּפָאש , ...ךעלגעמ ךָאנ ןעוו ןוא ּוװ זיא סניוזא זא ,ןלעטשרָאפ רָאג
 .ןקירעדינ ןופ רעקירעדינ ,ןיינ ,ןגָאז וצ קינייװ זיא !?עגיירדאמ

 טַײצ קיטש א ךיז טָאה רע סָאװראפ ןוא ןיהא טמוק רע יוזאיו --
 לָאמנייק םיא טָאה ןטרָאד סָאװ ,ראפרעד ךעלגעמ ?ןטלאהעגפוא טרָאד
 -ןַײז ןשיװצ ,טָאה רע ןכלעוו ןופ ,סָאד ןפראווסיוא טנָאקעג טינ רענייק
 --ןפראווסיוא טינ .ןטילעג קראטש יוזא לָאמא ,רעִירפ ,קידנעַײז ןכַײלג
 טימ ,טַײהנעגנאגראפ ןַײז טימ ךיז טָאה רענייק לַײװ ,ראפרעד ,סנטשרע
 ,ןסיוורעד טלָאװעג טינ ךיז ןוא טריסערעטניא טינ סעכַיי ןוא םאטש ןַײז
 רעניילק א רָאג ענעי ןשיװצ ןכאז עניוזא ןענַײז ,ָאי עליפא ןעוו ןוא
 ןעזעג ןעמ טָאה טרָאד ןוא .עניוזא ע לא ןענַײז טרָאד לַײװ ,ןעוועג לוסּפ
 טָאה רע רָאנ ,ןַײז טינ לָאז'ס יװ ...ראפרעד ךעלגעמ ...סרעגרע ליפ ךיוא
 טימ ,ןעמיוצ ענעי עלא ןָא ןוא ןדנובעגפוא ,ַײרפ טליפעג טרָאד ךיז
 -נַײרא זיא רע עכלעוו ןשיװצ ,ענעי רעסיוא ,טלעװו עצנאג יד עכלעוו
 עייגענעב ןעה ןדנובעג ןוא טגנעעג ,ייז ןיא טנאּפשעג ךיז טליפ ,ןטָארטעג
 .טָאג וצ שטנעמ עייגענעב ןעה ,שטנעמ וצ שטנעמ

 ןרעװ וצ טראעג טינ םיא טָאה טשרעוצ זא ,יוזא טליפעג ךיז טָאה רע
 עכעלנייועג ןוא םירעוּפ עטעשָאּפ ּוװ ,קנעשנַײװ א ןיא סערָאשעמ א
 עמ ּוװ ,ןעקנירט ןגעלפ גנורעקלעפאב רעכעלטסירק א ןופ טַײלי-טָאטש
 ןופ סָאבעלאב רעד ַײס ,טצעל ןיב סערקיש ןיא ןעלצנערטסיוא ייז טגעלפ
 -סאּפ ענייק ראפ ךיז ןבָאה סָאװ ,רענידאב יד ךיוא ַײס ,ןיילא קנעשנַײװ
 ...עוויינג זיב עליפא ,טינ ןטַײקסעִימ ענייק ראפ ,טלעטשענּפָא טינ סענָאל

 -ראּפ עקינייא טימ ,קנעש ןכָאנ ,ךָאנרעד טראעג טינ ךיוא םיא טָאה'ס
 א ףֹא טליּפשעג טָאה רענייא ּוװ ,ןפיוה יד רעביא ןייגוצמורא ןעניוש
 -ךָאל-רעלעק א ןיא םיא טָאה עמ ןכלעוו ףא ,טיילפ א ףא -- רע ןוא ,לדיפ
 זיא רע .טרידוטשעגנַײא גנאל םיא טימ ןוא טנרעלעגסיוא עינאּפמָאק
 -נעו טימ ,ןענַאינאּפמָאק-ןדִיי-טינ טימ ךיוא ןוא ןדַיי טימ ןעגנאגעגמוא
 -טרובעג ןַײז ןיא רָאנ רעִירפ ,ערעדנא ןוא סענאוואדלָאמ טימ ,סרעג
 רעדנעל עדמערפ ןיא ךיוא ןוא טלגומשעג ןצענערג ךיוא ךָאנרעד ,דנאל
 .טּפעלשעגמוא ךיז

 .עפוטש עקירעדינ :
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 זא ,ךעלדנעטשראפ ןוא .טנגוי ןַײז ןופ ןערב ןיא עמאס ןעוועג זיא'ס
 ,ןשטנעמ וצ ןטָאבעג ןוא טגָאזעגנָא זיא'ס יװ ,"עּפוכ וצ -- רָאי ןצכא וצ,
 -יטש ןטלעטשעגנַײא ןוא ןטיז ענעמונעגנָא ךעלנייוועג ןיא ןבעל סָאװ
 ךיז ןוא טבעלעג ןיוש טָאה רע .טליפעגסיוא טינ ןיוש רע טָאה ,רעג
 ןייק סָאװ ןוא ,רעגייטש ןופ טַײװ יוזא ןענַײז סָאװ ,ענעי יו ,טריפעגפוא
 רע ..טינ געוו ןיא ייז ןעייטש ןוא ּפָא טינ יז ןטלאה ןטָאבראפ םוש
 םיא זיא'ס רָאנ ערייווא ןא ראפ סָאװ ףא ,ץלא ףא ןעוועג רעוויוא טָאה
 סָאװ ,עניוזא זיב ,עטסבראה ,עטסגרע יד זיב ,ןעמוקעג טנאה רעד וצ
 .ןעגנערב וצ ליומ ןראפ עליפא ַײדעק טינ זיא'ס

 טינ עליפא ןיוש טָאה רע זא ,ןטלאהעג טַײװ יוזא טלמעד טָאה רע
 ןיא יו יוזא ןָאטעג ץלא טָאה רע .סערייווא ראפ סערייווא ןייק טקנעדעג
 זא ,לברעד עליפא קידנעקנעדעג טשינ ןוא קידנטכארט טשינ ,דלושמוא
 א ןופ ןעגנאגעגקעווא סָאװרָאנ זיא רע זא ןוא שרעדנא ןעוט ערעדנא
 -נעַײז סָאװ ןוא ,ןטלאהעג טַײװ רעייז ןיוש טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עריוט
 טנָאקעג טינ ןעניז ןפא לָאמניײק םיא טָאה ,ריא אב ךיז קידנטלאה ןוא קיד
 ןיא זיא ןוא ךעלגעמ רָאג זיא ,טציא טוט רע סָאװ ,סניוזא זא ,ןעמוק
 .רעדעג ןכעלשטנעמ

 רע ןעוו זא ,טַײוװ יוזא ,ןעגנאגראפ טַײװ זיא רע ,טרָאװ םענייא טימ

 רע טָאה ,טּפאכעג ךיז ,עסַײמ רעכעלדנעש א רעייז ךָאנ ,לָאמנייא טָאה

 ןוא ,ןטלָאשראפ ןַײרא טרובעג ןַײז ןיא זיב קירוצ ףא ענַײז רעטומ יד

 רעד עכלעוו טימ ,רעטרעװ ענעי ןעמוקעג םיא ןענַײז ןּפיל ענַײז ףא

 ןיא לָאמא םיא וצ ךיז טגעלפ רע ןעוו ,טנגוי רעד ןיא םיא טגעלפ עדייז

 ןעב רעזמאמ, ..."רעזמאמ ,, :רעטרעוװ יד -- ,ןענעגעגאב ,ןלעטשנַײרא בוטש

 ....עדינאה

 -ייסעק רע טָאה טַײצ ענעי עצנאג יד זא ,ןַײז עדיומ ךיז זומ רע ,ָאי
 ,טגעלפ רענַײז עדייז רעד סָאװ ראפ ,םעד ףא סכעלנע סעּפע טליפעג רעד
 --,ןסיוו טינ ןוא ןענעקרעד ןלעװ טינ יװ םיא ,לָאמא קידנעעזרעד םִיא
 יוזא לָאמאטימ טכאמעג ךעלגעמ םיא טָאה סָאװ ,סָאד רע טניימ סָאד
 טימ ןסַײלרעביא עטָאראכ ןָא קידלאווג יוזא ןוא טכירעגמוא יוזא ,ףראש
 םוש ןָא ןוא סעדימ ענעברָאװרעד ןוא ןטנרעלעג ,םענעגנאגראפ םעלא ןַײז
 רע טניימ סָאד -- ןעווערעקראפ געוו ןדליו םעד טָא ףא ייו ןוא ראצ
 -טרובעג ןוא םאטשּפָא ןַײז קנאדא ,סיוועג ,ןעמוקעג םיא זיא סָאװ 5
 .ןטולב

 עווערעקראפ םעד טָא סעּפע טימ ףראד רע זא ,טליפעג ךיוא טָאה רע
 טעװ רע סָאװ ,טימרעד רָאנ םיא רע ןָאק ןקיטכעראב ןוא ,ןקיטכעראב
 זיב ןעקניז ,ןעקניז עגאל רעקיטציא ןַײז ןיא רעמ ץלא ,רעטַײװ סָאװ
 זא ,ןעקנעדעג טינ עליפא לָאז רע זא ,יוזא ,ןרעיוא ןוא זדלאה ןרעבירא
 .ןעוועג עגאל רעדנא ןא ןיא רָאג לָאמא ןעוו זיא רע

 ןוא ..טּפאכעג ךיז טָאה רע ..זיב .ןָאטעג עקאט רע סטָאה יוזא ןוא

 יוזאַיו ,עדירעי ןַײז וצ ןעמוקעג זיא רע יוזאיו ,טינ טסייוו רע יוויוזא

 יוזא ,טרעדינענּפָארא ןיילא ךיז ראפ טכירעגמוא ןוא םעצולּפ טָאה רע
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 דנאטש ןקידרעַירפ ןַײז וצ קירוצ זיא רע יוזאיו ,טינ ךיוא רע טסייוו
 .ףורא

 עלא טימ רע טָאה ,גָאט א םענייא ןיא ,לָאמאטימ זא ,רָאנ טסייוו רע
 רע .ןביוא ףורא רעדיוו זיא ןוא טקידנעראפ טַײל-םירייװאכ ענעי ענַײז
 קיטש א טימ רעַירפ זיא רע עכלעוו ןופ ,עבלעז יד ןשיװצ ןעמוקעג זיא
 ,טכארבראפ טָאה רע סָאװ ,טַײצ-ןשיװצ עצנאג יד ןוא ,קעווא טאהעג טַײצ
 טקעמענּפָא ,סיורא ןעניז ןופ יװ ,םיא ייז ןענַײז ,ןַײז וצ רעהעג טינ יװ
 .ןרָאװעג

 ןייק ןוא ענימ ןייק ,קעלפ ןייק ןעװעג ןעז וצ טינ םיא ףא זיא'ס
 ךַײלג ,ןעוועג טינ לָאמנייק רָאג טרָאד טלָאװ רע ךַײלג ,טרָאד ןופ עַײװאה
 ןבָאה עדמערפ ןייק רָאנ טשינ ןוא .טאמיק רענעגייא ןייק ,רעשימייה ןייק
 ןעמונעג ךַײלג טָאה רע .טינ-- ןיילא רע עליפא רָאנ ,טקרעמאב טינ סָאד
 ,ןשָאל ןבלעז ןטימ ,טרעקעגמוא טציא ךיז טָאה רע עכלעוו וצ ,יד וצ ןדייר
 ןזא ,יוזא .טזָאלראפ ייז טָאה רע רעדייא ,רעַירפ טדערעג טָאה רע יװ
 ןעוועג דעשיוכ טשינ טַײצ-ןשיװצ רעד ןופ טַײהנזעװּפָא ןַײז טָאה רענייק
 ןעוו סָאװ ,עניוזא וצ ,ערעדנא וצ רָאג ןבָאה-סעכַײש עטסדנימ ןַײז ןוא
 ןייק ןוא טזָאלעג טינ לעוװש ןייק ףא רעכיז םיא ןעמ טלָאװ ,טסייוו עמ
 .ןבָאה טינ םיא טימ עסאמ-עגאמ עטסדנימ

 ןַײז טָאה רע זא לַײװ ,ראפרעד טקרעמאב טינ ןעמ טָאה סרעדנוזאב
 ,ןיהא עקאט שעמאמ טרעקעגמוא טינ ךיז רע טָאה ,טזָאלראפ עינאּפמָאק
 רע ,ןיינ .ןעמוקעגנָא עינאּפמָאק ןַײז וצ ,קידנעײגּפָא ,זיא רע ןענאוונופ
 -- ,טזָאלעגקעװא ךיז ,טרעדנאוועגסיוא טָאטש רעדמערפ-דליוו א ןיא טָאה
 ןַײז ןופ ןעמיס ןייק ּוװ ,ןטולכאל טינ םיא ןעק עמ ּוװ ,טרָא ןא ןיא
 -עגוצסיוא ןעװעג טינ זיא טַײהנעגנאגראפ רערעטעּפש ןוא רעכעלטנגוי
 רע זיא ,םיא ןופ טסּוװעג טינ טָאה רענייק יוויוזא ,טרָאד ןוא ;ןעניפ
 רעטוג א יװ ,עכַײלג ןשיװצ רעכַײלג א יװ ,ןרָאװעג ןעמונעגפוא ךַײלג
 ךיז שיטַײל ,ןטלאהעג טוג רעייז ךיוא וצרעד ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,רענרעל
 -נעד שרעדנא ןופ ןעמיס ןייק ,ןזיוועגסיורא טינ זייב ןעמיס ןייק ,טריפעג
 ןייק ןעוװעג טינ ךיוא זיא'ס זא יוזא ,גנוריפוא רעקידשרעדנא רעדָא ןעק
 .ערעדנא עלא וצ יװ ,םיא וצ גנויצאב רעדנא ןא ראפ עביס

 טָאה רע .ןָאטעג שטילג א רעדיוו רעבָא ךיז רע טָאה לסיב א רעטעּפש
 םוצ טפָא םיא טמוק סָאװ ,םיא ןיא טסקאוו סעכָאלוצ ןימ א זא ,טקרעמאב
 סָאװ ,יד עלא ראפ סיורא לָאז רע ,םיא טגניווצ ןוא םיא טגראוו ,לגרָאג
 טימ רעדָא רעטרעוו טימ סיורא-- ,עלא ייז ןופ םענייא ראפ םיא ןטלאה
 -רָאד ןופ ןוא ןעמונעגנָא זיא ייז ןופ סָאװ ,םעד ןופ ליפ ןגעק םיסַײמ
 .ןטלאהעג קילײה ראפ סעריוד

 םעַײנ ןפא ךיוא םורעד ךיז טָאה רע .ןפעדיור ןעמונעג םיא טָאה'מ
 ,םאט ןבלעז ןרעביא ,םוטעמוא ןוא ,ןרעדנאוו ןעמונעג .ןטלאהעג טינ טרָא
 עקינייא ןיא זא ,טפעדיורעג קראטש יוזא ןוא טליפעג ךיז ןסױטשענּפַא
 םיא עייגענעב ךיז טָאה'מ זא ,וצרעד ןעגנאגרעד םיא טימ סע זיא רעטרע
 ןימ א וצ יוװ ,שיילפדליוו קיטש א ,ןיושראּפ א םענייא וצ יו ,טלעטשעג
 ןוא ענומע ןַײז טימ טסַײר רעכלעוו ,לָאהָאק ןופ רעבירטאב ןוא רעשלעפ
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 רע רָאנ ,טימרעד טינ ךיז טנגונאב רע ןוא ,רערעדנא ןא וצ רעביא טייג
 טלמעד זיא לָאהָאק ןעוו ,עדמערפ יד וצ עקיבײלגןַײז יד ךָאנ טרעסאמראפ
 טימ ןָאק ,ליו'ס רעװ זא ,רעקפעה טולב ןַײז טכאמ ,"םאד-ריטאמ, םיא
 .ןענעגראה זיב עליפא ,ליװ רע סָאװ ,ןָאט םיא

 ראפ זיא רע .עריסעמ זיב ךיוא ןעגנאגרעד םיא אב ןיוש זיא'ס ...ָאי
 ךעלאג א וצ ךיוא לָאמא ןיוש טָאה רע זא ,וצרעד ןעגנאגרעד ךיוא סאק
 ,יוזא .טריפראפ טפאשטנאקאב עטנעָאנ רָאג םיא טימ ןוא ןפָארטעגנַײרא
 סָאװ ,סעריומ סנדייז ןַײז זא ,ַײברעד ןטלאהעג עליפא ןיוש טָאה'ס זא
 יּפָא עשורעי ןופ ,ןַײז עלכאנ-רעוואמ טלָאװעג םיא רע טָאה ייז רעביא
 .ןרעװ םעיּוקעמ אב ןטלאהעג טינ ריש ןיוש ןבָאה ,ןגָאז

 ןופ זיא ןוא טּפאכעג ךיז רע טָאה רעבָא טונימ רעטצעל רעד ןיא
 עשַייבאר עטסּוװאב וצ ןוא עסיורג וצ :ךעּפיײה םוצ קעוװא קערשרעד
 שּפיה טָאה רע :ןענופעג טלמעד ךיז טָאה רע ּוװ ,טנאק םענעי ןיא ןפיוה
 עכלעוו ,ענעי וצ ןייטשוצ ןענָאק וצ יידעק ,ץלא ןָאטעג ,טכארבראפ טרָאד
 ךַײלגאב ןעמעלא טימ טלָאװעג ,ןרעַײּפ-סנביולג ענעי םורא ךיז ןעמעראוו
 עקיביולג ענייק סָאװ ,סָאד ןקרעמאב וצ טינ ןוא ןרעלקוצרעביא טינ ,ןַײז
 .טינ ןקרעמאב

 עקינייא ןופ--טרָאד ןופ ךיוא זיא רע .טנָאקעג טינ רעבָא טָאה רע
 טגָאיראפ-- רעגרע טימ ךָאנ ערעדנא ןופ ןוא ןעיאזיב טימ רָאג ןפיוה
 םענעגושעמ א ראפ רָאג םיא ןעמ טָאה ףיוה ןטצעל א ןיא ןוא .ןרָאװעג
 סָאװ ,ןעזעגנַײא עלווא עדליוו א טרָאד לָאמנייא טָאה רע ןעו .טכאמעג
 ענעעזעגנָא ליפ ןבָאה ,טַײקילעפעג א ףיוה ןופ ןבער םעד ןָאט וצ יידעק
 ןוא טיירדראפ םיא ,טשלעפעג ןיד ןשערייפעב א םינָאבאר עטסּוװאב ןוא
 -סיוא טזָאלעג טינ ןפיוא-םושעב ךיז טָאה רע יװ ,טשטַײטעגסױא םיא
 -נזיוט טימ ןוא טלעטשעג ךיז ,טשימעגנַײרא ךיז טָאה רע זא ןוא ,ןשטַײט
 -לעפ יד ןַײש רעד ףא טריפעגסיורא ןוא ךעּפײה םעד ןזיוואב סעַײר רעט
 ןיק ,ןבער ןופ ןוא ףיוה ןופ ענעגייא יד ,םיוװָארוקעמ יד ןבָאה ,גנוש
 ףכאמ עגושעמ ראפ םיא רָאנ יו ,ןענופעג טינ לטימ ןוא עצייא רעדנא
 ,רענעדנובעג א טַײצ קיטש א זיא רע :טכאמעג עקאט םיא טָאה עמ ןוא
 .ןגעלעגּפָא ץעגרע רעמאק רערעטצניפ א ןיא ,עגושעמ יװ עקאט

 ןעװעג רעטלע טלמעד ןיוש זיא רע .קעווא טרָאד ןופ ךיוא זיא רע
 ענייק ןוא טאהעג ענעסאכ טינ :טיובעג טינ ךיז רע טָאה בוטש ןייק רעבָא
 -עג סעסָאנראּפ ענעדיישראפ ;טעגעג ךיז ןוא טאהעג ענעסאכ ַָאי ;רעדניק
 יז ןוא טנרעלעגסיוא ךיז סעכָאלעמ ענעדיישראפ :ןרױװעגנָא ייז ןוא טאה
 ןפא לָאמנייק םיא זיא טַײצ רעצנאג רעד ראפ ,ךעלרעדנּוװ ןוא .טזָאלראפ
 ךָאנ .טלעג ןַײז עייגענעב רעדיינ ןַײז ןכערב וצ ןעמוקעג טינ קנאדעג
 סָאד טָאה רע ךַײלג ,ןעמוקעג טינ קנאדעג ןפא לאלכיב םיא זיא'ס :רעמ
 טָאטש ןופ רָאנ ךיז טימ סָאד טגעלפ רע .טגָאמראפ טינ ,טאהעג טינ רָאג
 טרָא רעכיז א ףא סָאד רע טגעלפ ,ןעמוקעג ּוװ ןוא ,ןגָארטמוא טָאטש וצ
 -עג טינ ןופרעד רע טָאה רעמ ,טיוט -- ןיוש ןוא ןענערָאװאב ,ןגיילקעווא
 .עצמינעב טינ טלעו רעד ףא רָאג זיא סָאװ ,ךאז א ןופ יװ ךַײלג ,טקנעד
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 ,םענייא ןא ןכוז טוװּורּפעג לָאמעלא ךיוא טַײצ עצנאג יד טָאה רע
 -סיוא ןענָאק ךיז לָאז רע ןעמעוו ראפ ,ןעיורטראפ ךיז לָאז רע ןעמעוו
 טינ טָאה רע ןעמעװ ,ןעגנאגעגוצ טינ זיא רע ןעמעװ וצ רעבָא ,ןדייר
 ןופ קעװא לָאמ סעדעי רע זיא ,טלייוועגסיוא ןאמ-סגנּויורטראפ ןראפ
 יו ,םעד ךָאנ דלאב לַײװ .רענעכָארבעצ-בלאה א ,רעטשיוטנא ןא םענעי
 טָאה יוזא ,טנָאמרעד םאטשּפָא ןַײז ןגעו טסדנימ א טימ רָאנ טָאה רע
 א זיא סָאװ ,אזא ףא יװ ,ןקיצערק א ףא יװ טקוקעג ןיוש םיא ףא רענעי
 רעטַײװ סָאװ םיא ןופ ךיז ףראד עמ סָאװ ,םיא ןבעל ןייטש וצ ראפעג
 .ןגָארטּפָא םיא ןופ לעז יד ןוא בַײל סָאד ןוא ןטלאה

 טימ ןבָאה ןָאט וצ ןופ טרעדנוזעגּפָא ,ןסָאלשראפ םורעד ךיז טָאה רע
 ראפ ןירד ןיא ןעוו ךָאנ טָאה'ס סָאװ ,עקיצנייא סָאד ןוא ,זיא-טינ-ןעמעוו
 ןוא ליטש רעד ןיא לָאמא--ןעוועג זיא ,טקעטשעג סעַײכ קיטש א םיא
 .ןטלעשּפָא ךיז ךייה רעד ןיא לָאמא

 טניימ סָאד .ןעמוקעגרעטנוא טַײקפאלש עטירד יד םיא זיא טלמעד ןוא
 םיא טָאה רע סָאװ ,קעביד ןימ א ,םענַײז ןיושראּפ םעד ,םענעי ,םיא רע
 ןציז ןגעקטנא ךיז ןעװארּפ עדוס א סייב ,קידנציז שיט ןַײז אב לָאמא
 טָאה רעכלעוו ,רעסעװרָאב א ,רענעסירעגּפָא ןא ,ןיושראּפ א .ןפָארטעג
 ןַײז ןיא לָאמא טָאה רע עכלעוו טימ ,ענעי ןופ םענייא ןיא טנָאמרעד םיא
 .טאהעג ןָאט וצ טַײצ-עדירעי ןוא -רעקפעה

 םיא ,טָאה ,ילורס ,רע ןוא ,ןזיואב טכירעגמוא םיא ךיז טָאה רע
 .סעמעעב עקאט םיא רע טעז יצ ,ןעז ,ןבירעג ןגיוא יד ךיז ,קידנעעזרעד
 קראטש טשרעוצ ךיז רע טָאה ,ָאי זא ,טגַײצרעביא ךיז טָאה רע זא ןוא
 -סיוא רעטכעלש א ףא טַײּפש עמ יװ ,ןגיּפשעגסױא טָאה רע ,ןקָארשרעד
 טינ ַײּפש רעד טָאה םענעי רעבָא .םעלָאכ ןטסיװ א ךָאנ רעדָא ,שינעזַײװ
 רָאנ ןטונימ עטשרע יד ,ןעוועג יװ ,ןבילבעג קַיור זיא רע ,טכאמעגסיוא
 ךערּפשעג א ךיוא םיא טימ ןיוש ךָאנרעד ,ןגיוושעג ןוא םיא ףא טקוקעג
 טפאשרעוואכ ןיא ךיוא םיא וצ ךיז ךעלעמאּפ-ךעלעמאּפ ןוא טריפראפ
 .טפיוקעגנַײא

 םיא טימ ךיז טלאה ,םיא ןופ ּפָא טינ רענעי טערט ןָא טלמעד ןופ
 ,ילורס ,רע ןוא ,עטכעלש סָאד יװ ,עטוג סָאד םיא טימ טלייט ,םענייניא
 ןוא טַײצ א קעװא טייגס ןעװ זא ,םיא וצ טניווװועגוצ יוזא ןיוש זיא
 רע טקנעב ,ּפָא ןיוש םיא רע טייג ,טינ ךיז טזַײװ ןוא ָאטינ זיא רענעי
 סמענעי רָאג טציא ןיוש טכוז ,ילורס ,רע ,טרעקראפ ,ןוא ,םיא ךָאנ ןיוש
 .טפאשרעוואכ

 ,טריפעגפורא ןעקנאדעג ענעדיישראפ ףא טַײצ רעד ראפ םיא טָאה רענעי
 לָאמא ,עכַײלג לָאמא ,טגיילעגרָאפ ןעמענוצריפ םיא ןכאז ענעדיישראפ
 ךיז לָאז רע-- ,רעד זיא רענַײז קנאדעג רעטצעל א רענייא ןוא ,עמורק
 ,ןדיירסיוא ךיז ןוא ןזַײװאב ןיזול וצ טציא

 ,קנערק א יװ ,טשינ רעמ זיא'ס זא ,טסייוו ,ילורס ,רע ,ךעלדנעטשראפ
 ,ןזעוו ןייק ןופרעד טכאמ עמ ןוא טינ ןעמ טיוב קנערק ןייק ףא זא ןוא
 טָאה רע סָאװ ,ראפרעד ראבקנאד :ראבקנאד םענעי רע ןיא ןזיא רעבָא
 טָאה סָאד ןוא ,ןסיוטשעג ,טקעװעג טפָא םיא טָאה ,ןיילא טזָאלעג טינ םיא
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 -וקעג ,ןיזול וצ ,םיא וצ ךיוא טציא זיא רע סָאװ ,וצרעד טכארבעג םיא
 ,ןצראה ןפא םיא טגיל סָאװ ,סָאד ןוא ,ןדיירסיוא ךיז ףא ,טגָאזעג יװ ,ןעמ
 :סקידנגלָאפ ןגָאז םיא ןוא ,ןעגנערבסיורא

 םיא זיא'ס ..טלאהנָא סנצעמע ןיא ,"קעזיכ , ןיא ךיז טקיטיינ רע --
 טָאה רע .עמָאשענ ןוא לטַײב ןטעוװערונשראפ א טימ ןייגוצמוא רעווש
 סָאד ,ךיז ןַײז רעדיינ-רעטאמ ןגעוו טכארטעג ליפ טַײצ עטצעל יד ןיוש
 -עדנא בילוצ ךיוא ,ךעלגעמ ,ךיז בילוצ רָאנ ,ךעלגעמ .;ןע;צסיורא טלעג
 ןבעל טלָאװעג םורעד טלָאװ רע .סָאװ בילוצ ,טינ ןיילא טסייוו רע -- ,ער
 ןוא ןעצייא ןזָאל ךיז ןרעקראטש א ןופ ,ןיטש ךיז ןופ ןרעקראטש א
 ןיא טציא רע טָאה ,ןַײז עדיומ ךיז רע זומ ,ןקראטש ָא-אזא ןוא ,ןריפנָא
 ,טָאה רע סָאװ ,ץלא טימ ןבעגרעביא ךיז ליוװ רע .ןענופעג ,ןיזול ןיא ,םיא
 ףא-- ןריפ םיא טעװ רענעי ןיהּוװ ףא ,ןלעװ רָאנ טעװ רענעי סָאװ ףא
 .םענעי ןיא ךיז טדנעוװעג'ס ,טשינ זיא -- טשינ ףא ,ןביולג ףא זיא ,ןביולג
 -ראפ טכעלש ץעגרע רעדיוװ ,ךעלגעמ ,רע ןָאק ,טשינ ביוא זא ,טליפ רע
 זא ןַײז עדיומ רעדיו ךיז זומ רע ןוא ,סערקיש ןיא ,ךעלגעמ -- ןכירק
 ךיוא ןוא טביולרעד לסיב א עקאט ןיוש ךיז רע טָאה טַײצ עטצעל יד
 ...סערקיש בילוצ ןעוועג רעדיינ-רעטאמ
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 ,ןלייצרעד וצ ךעלריפסיוא יידעק ,ןטלאהראפ טינ ָאד ךיז ןלעװ רימ
 -ורס ףא ,טרעהעגסיוא ץלא סָאד טָאה רע יװ םעד ךָאנ ,טָאה יזול יוזאיוו
 ,טסיירטעג יצ ,ןגיוושראפ יצ :טרעפטנעעג םיא טָאה רע סָאװ ,טקוקעג ןיל
 ןלאפ עניוזא ןיא ךיז טריפ'ס יװ ,ןזיװעגנָא גנוטכיר עסיוועג א םיא יצ
 רעד ןעוועג זדנוא זיא סָאד טינ ןוא ,ןָא טינ טציא זדנוא טייג ץלא סָאד
 .ןטלייצרעד ןביוא םעלא םעניא רעקיא

 םעד טָא ךָאנ דלאב זא ,ןענָאמרעד וצ רָאנ ןַײז גונעג זדנוא טעוו'ס
 עשיומ ןופ ןיזול ךָאנ טָאה עמ ןעוו ,ןעקנעדעג רענעייל יד יװ ,ךערּפשעג
 ,ןעקנירט-ייט וצ ןפור םיא ,טקישעגנַײרא ןשטנעמ א בוטש-סע סרעבשאמ
 ןילורס טימ ןעמאזוצ טלמעד בוטש-סע ןיא עלא ראפ טכירעגמוא רע טָאה
 וצ ןשטנעמ יו ןוא ענעגייא בלאה ,טדערעגפיונוצ סעּפע יװ ,ןזיוואב ךיז
 סָאד טָאה ,טקנעדעג עמ יװ ,עשיומ רעדורב רעד ןזא יוזא ;עייד ןייא
 ןיא סָאד ןוא ,שינרעגרע סיורג ןופרעד טאהעג טָאה ןוא טקרעמאב ךַײלג
 ךָאנרעד זיא סָאװ ,גירק םעד וצ ןעװעג עביס קיטש א ,ךעלגעמ ,ךיוא
 טעוװ ,קידנעקנעדעג סָאד ,טָא זיא-- ,רעדירב יד ןשיװצ ןכָארבעגסיױא
 זא ,ןבָאה ןעמיס ןסיוועג א ךיוא ןוא ןלעטשרָאפ ןענָאק ןיוש ךיז ןעמ
 -נא ןופ יװ ,ןרָאװעג ןסױטשעגּפָא טינ ןיזול ןופ ילורס זיא ,סלאפנלא
 ןענופעג ָאי רעכיז םיא אב רע טָאה ליפעגטימ לייט ןסיוועג א זא ,ערעד
 ,ץרוק ףא רָאנ יצ ,ןדנובעגוצ ךיז וצ גנאל ףא םיא רע טָאה יצ רעבָא
 -יילק א ףא ,רעקילַײװרעד א ףא רָאג יצ ,גנוקריוו רערעסערג א ףא יצ
 וצ ,גנולייצרעד רערעטַײװ רעד ןופ ןוא ,ןעז רעטעּפש רימ ןלעו -- רענ
 ,ןגילצרעביא ךיז ,םוא ךַײלג ךיז ןרעק רימ רעכלעוו



 ץוו

 דיראי "רעטסישטערּפ , ףא

 יד טָא ןופ טָאטש טלָאװ לָאמשרעדנא ן
 רעד !טַײקינײלק א .טדערעג ליפ סַײנ
 רעכלעוו ,רעד ,רעבשאמ יזול רעטסּוװאב
 רעד ןוא ץלָאטש רעד ןַײז טנָאקעג טָאה
 וצ ,עדייא רעשידיסכ רעדעי אב רעטסומ
 עליפא ,ןענאטשעגוצ טלָאװ רע רעכלעוו
 טָאה ,עטסּוװאב ןוא עטסמענרָאפ יד וצ
 ןוא ןָאטעג גייב א טכירעגמוא יוזא ךיז
 סָאװ ,עניוזא וצ רָאג טזָאלעגּפָארא ךיז
 טימ ןעה ,ןעזנָא ןטסדנימ ןייק ןבָאה
 ,רעיײז טימ ןעה ,לָאצ רעקיטשינ רעייז
 ,ענעי וצ-- ,םענראפ ,ןטגָאזעגסנייטשימ
 ,טינ עליפא יײז טנָאמרעד רענייק סָאװ
 -כאראפ ןוא לטיב טימ זיא ,ָאי ןעוו ןוא

 יוזא ייז ןופ ךיז טָאה לָאהָאק סָאװ ,עניוזא וצ ךעלדנעטשראפ יװ ,גנוט
 ךיז ייז טימ טרעװראפ טאמיק זיא םעליוא ןשידיסכ זא ,טרעטַײװרעד
 .ןַײז וצ ךעדאשעמ

 ןעשיומ רעדורב ןַײז טימ טכארבעג ,ןטשרעמעלא םוצ ,ןיזול טָאה סָאד
 אזא לָאמנײק טאמיק טָאה טָאטש יד זא ,ןסַײרעביא יוזא .ןסילרוצרעביא
 ןשירעדורב-טינ אזא ףא ךיז ןלָאז רעדירב עניוזא זא ,טרעהעג טינ לאפ
 לָאז ,עשיומ ,רערעגנַיי רעד ,רענייא זא ,ןפיוא אזא ףא ;ןייגעצ ןפיוא
 ,לָאז ,יזול ,רערעטלע רעד ןוא ,ןַײז דעװָאקעב-עייגױוּפ יוזא ןרעטלע םעד
 -בוטש ראפ ןָאטנָא ןעיָאזיב ןרעטיב אזא ןרעגנַיי םעד ,טַײז ןַײז ןופ
 ךָאנרעד ךיז טָאה סָאװ ,טָאטש ץנאג ראפ ןוא עדמערפ ראפ ,ענעגייא
 -ולּפ ןזָאלראפ בוטש ןַײז םיא לָאז ןוא ,ןסיוורעד טזומעג ךיז ,טסּוװרעד
 עכלעוו ,עװרוכ א טזָאלראפ סָאװ ,רענייא יװ ,טכאנאב ןטימניא ,םעצ
 ,ןלאפנַײא םאב דלאב טָא טלאה

 -עגרעביא טָאה עמ יװ ,ךָאנ וצרעד !ןרָאװעג טרעהעג טינ ךָאד זיא'ס
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 סָאװ ,ןילורס טימ ,ןיושראּפ םענעי טימ ןעמאזוצ ןוא סעפטושעב ,ןבעג
 -אזוצ זיא-טינ'ס-ןעו םיא טימ ןעזעג טינ םענייק לָאמנייק טָאה רענייק
 טינ טפאשרעוואכ ןייק ,ןבָאה םיקָאסייא זיא-טינ-רעסָאװ רעדָא ,ןייג ןעמ
 ,ןײיטש טינ עקשזעטס ןייא ןייק ףא םיא טימ ךעלטפאשטנַײרפ ןוא ןסילש
 !ַא יזול ןוא ,טינ רענײק :ךאז אזא םעצולּפ רָאג ריד אנ--ָאד ןוא
 ןַײז ראפ ךיז טָאה יזול זא ,ןעגנוזעגנעמאזוצ יוזא ,טנעָאנ יוזא ךָאנ ןוא
 עשיומ רעדורב ןַײז דאצימ םיא ןקידיילאב סָאד ןוא ,טלעטשעגנַײא דעװָאק
 ןייגעצ ךיז רעדורב ןטימ טנידעג עביס ןוא דיירסיוא ןא ראפ םיא טָאה
 ...ןייגפיונוצ ךיז ןילורס טימ ןוא

 -נאפ ריא ןוא טדערעצ טָאטש לָאמשרעדנא ןא ךיז טלָאװ סרעדנוזאב
 יד יװ ,עסַײמ אזא ךָאנ קידנרעו עריווועג ,טליּפשעצ ךיז טלָאװ עיזאט
 .ןזיוואב םיא אב ךיז טָאה סָאװ ,טלעג סילורס טימ עסַײמ

 ,טסּוװרעד ןופרעד ךיז ןבָאה עכלעוו ,יד ןבָאה טציא ךיוא ,סעמע
 ןיא קידנעייטש ,טָאה ןרא-םעלָאש זא רעבָא .טביילגעג טינ ךיז טשרעוצ
 -עק סָאװ ,ןשטנעמ ראפ ,ןדִיי עדייא ןא ראפ ,לוש ןיא ןליפט-ןוא-סעלאט
 ןיק טינ ראפ ,סלאפנלא ,זיא רע סָאװ ,םעד ראפ גנאל ןופ םיא ןענ
 ןדִיי עדייא ןא ראפ טָאה ןרא-םעלָאש זא-- ,רענגיל ןייק ,רעטכארטסיוא
 -לא ןעז יוזא לָאז רע, :ןריוושעג ךיז ,קידנעייטש ןליפט-ןוא-סעלאט ןיא
 אב ןעזעג ןיילא טָאה רע יװ ,ןכעִישָאמ ןבעלרעד יוזא לָאז רע ,סטוגסָאד
 ,אזא ,ןטלעז םיריווג עסיורג אב טעז עמ סָאװ ,אזא ,טיזָאּפ קאּפ א םענעי
 -ערָא טָאטש עבלאה א ,ןענערא-םעלָאש ,םיא טיול טלָאװ עמ ןכלעוו ראפ
 ןרא-םעלָאש ןעוו ,ךָאנ טארפיב ןוא ;!ןכאמ ענעסאכ טנָאקעג ךעלדיימ עמ
 ןיא םיא וצ זיא ילורס יוזאַיו ,טלייצרעד םיטָארּפ עלא טימ וצרעד טָאה
 יד טָאה רע זא ןוא ,ןעקנורטעגסיוא טָאה רע לפיוו ,ןעמוקעגנַײרא קנעש
 -עמ ןַײז אב עליפא טָאה רע זא ןוא ןיילא ךיז וצ טדערעג טַײצ עצנאג
 ,טלפייווצעג טינ רענייק ןיוש טָאה -- ,ןפורעגסיורא דאשכ עלָאטפאנ סערָאש
 -רעד ,קידנרעהסיוא סָאד ,ןבילבעג ןשָאל ןָא יו ןטונימ עטשרע יד זיא עמ
 רעד ןופ רעטרעּפמולעגמוא ענייא ,ןטיש ןעמונעג סערָאשאה ךיז ןבָאה ךָאנ
 ךיז ןבָאה סנרעטש .רערעדנא רעד ןופ רעשיטסאטנאפ ענייא ,רערעדנא
 ,רענייק סָאװ ,םעד ראפ דיישאב קידנכוז ,ןכָארבעג ךיז ּפעק ,טשטיינקעג
 סניוזא לָאמניק ךיז טלָאװ ,עליפא רעטכארטסיוא רעטסערג רעד
 טינ עװָאשכאמ רעד ףא םיא טלָאװס ןוא ,טלעטשעגרָאפ טינ
 .ןעמוקעג

 ןוא !טלעג טימ ,ילורס יװ ,ןיושראּפ אזא !ךאז אזא רָאג ריד אנ --
 םיא וצ סע ךיז טָאה ּוװ ?סָאװ ןופ ?ןענאוונופ !טלעג ליפיוזא ךָאנ טימ
 ןײק עליפא רעהא ןיב לָאמנײק רענייק טָאה סָאװראפ ןוא ןעמונעג
 .?םעד ןגעװ טאהעג טינ גנונא עטסדנימ

 -נעמאזוצ ןסיוועג א ןעניפעגוצסיורא טימעג ךיוא ךיז ןבָאה ערעדנא
 ,טארפיב .ילורס עסַײמ ןוא יזול עסַײמ-- סעסַײמ ייווצ יד ןשיװצ גנאה
 ךיז ,ןעמוקעגרָאפ ךָאד ייז ןענַײז טַײצ רעבלעז רעד ןוא ןייא ןיא זא
 --ןעגנאגעגפיונוצ ךיז ייז ןענַײז עקאט גָאט םענעי ןיא ןוא ,ןפָארטעג
 .ןסיבעג ךיז ּפָאק ןיא ןוא טציירעג עדאווא ךָאד סָאד טָאה
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 יד .טשארעביא טָאטש סַײנ יד טָא טלָאװ ,רימ ןגָאז ,לָאמשרעדנא ןא
 -ראפ ,טַײקעג ליומ ןיא גנאל סָאד ,טדערעג ליפ םעד ןופ טלָאװ טָאטש
 -עגוצ סעּפע טלָאװ רערעדעי ,טלייצרעדרעביא ןוא טלייצרעד סָאד ןדייש
 טָאטש רעביא רעִירפ ,ןסקאוועצ ךיז טלָאװ שעדיכ רעד ,ןבעגעגוצ ,טגייל
 רעסיוא ךיוא סיורא ךָאנרעד ,ןעגנאגעצ ךיז זיוה וצ זיוה ןופ ןוא ןיילא
 טימ טלָאװ טלעוו בלאה א זיב ,םורא טנגעג רעצנאג רעד ףא ,טָאטש רעד
 .ןעגנולקעג ןוא טאהעג ןָאט וצ םעד

 ,לָאמשרעדנא ןא ,ָאי
 טָאה ןוא ןרָאװעג ןסירעגרעביא ןטימניא סַײנ יד זיא רעבָא לָאמ סָאד

 יד טרעטנעענרעד ךיז ןבָאה'ס סעמכאמ ,ןעמוקאב טינ גנוטיירּפשראפ ןייק
 ץנאג סָאװ ,דיראי רענעי--"?עטסישטערּפ , דיראי-רָאי ןסיורג ןופ געט
 ,םיא ראפ סָאװ ,געט יד ןיא ןוא ,םיא ףא רָאי ץנאג א ךיז טכיר טָאטש
 טקאּפעג קידנעטש ןענַײז סָאװ ,ןזיולק ןוא ןלוש עטסערג יד עליפא ןרעוו
 לײיטנטסרעמ ,טלמעד ןלַײא עלא :;ךעלטסופ ןוא רעטיש ,רענוואד ןופ
 ,סַײנ ןופ טסענ יד זא יוזא ,םייה רעד ןיא טלמעד עליפא ןיוש ןעמ טנוואד
 ןוא קילַײא ןבָאה ,ןזיולק ןוא ןלוש יד ,ערעיײז רעטײרּפשראפיטּפיוה יד
 ןפא יז ןזיוואב םיוק ןבָאה ,טּפאכעגפוא סַײנ יד רעוא ןציּפש טימ רָאנ
 -נוװאבוצרעביא יז טאהעג טינ טַײקכעלגעמ ןייק רעבָא ,ןעמענ וצ גנוצ
 גנאג ןרעטַײװ ןיא ןוא ןגיילוצ ,ןבעגוצ ריא וצ טַײז רעייז ןופ ,ןרעד
 .ןזָאל יז

 ."עטסישטערּפ ,--לַײװ ,טַײצ ןייק

 8 א 8

 -סיוא ןגָאז ןוא ןלעטשּפָא רעגנעל ךיז ןרעו טביולרעד ָאד זדנוא לָאז
 דיראי םעד ןופ עילָאר ןוא סיירג יד לַײװ ,?עטסישטערּפ , ןגעוו ךעלריפ
 ראפ ךיוא ,ןעז טעװ עמ יו ,רָאנ ,טַײלטָאטש רעיא יד ראפ רָאנ טינ טָאה
 ערעדנא ךעלנייוועג יו ,טַײטאב ןוא סערעטניא ןרעסערג ליפ א זדנוא
 .ןדיראי

 -ושז-סיורג א יװ ,ןעזעגסיוא טלמעד טָאטש יד טָאה ןעמעלא ראפ
 ,עטכאילש ,םירעוּפ רעטנזיוטרעביא ןוא רעטנזיוט .רעגאל רעקידנעמ
 ןבָאה םיווָאנאג ןוא רעלטעב ,רענַײגיצ ,ןטנארעוויל ,םיצירּפ ,רעלדנעה
 ןוא ןזַײרק עטַײװ רָאג ןוא עטַײװ ןופ ,עטנעָאנ ןופ ,א ןיא ,ןיהא ךיז
 -עראק ,ןשטָאק ףא ,ךעלעגעוו-ןוא-דרעפ ףא ,ןרופ ףא--- ןגיוצעג ןטנאק
 .קידנעייג סופוצ ךיוא ןוא קידנטַײר ,סעט

 ליפ .עמענוצנַײרא ןעמעלא יז ףא גנע וצ ןעװעג ןיא טָאטש יד
 -עוו ,רעבָא ווָאר סָאד .טָאטש רעד םורא ןרעגאל ןבילבעג םורעד ןענַײז
 טָאה ,טָאטש ןיא ןַײרא ןבעגעגנַײא ָאי ךיז ןוא טקילגעג טָאה'ס ןעמ
 ,טינ זיא ,ץאלּפ ןייק טינ ּוװ ,ץאלּפ א ןיא ,ץאלּפ א ּוװ--:ןעמונראפ
 ,טרָא רָאנ יבא ,לקיל א ,עקטיס א ,לסעג א ,סאג רעד ףא זיא-טינ'סיּוװ זיא
 ןוא ןלעטשסיוא ןרעדנא ןבעל סנייא גנע טנָאקעג ךיז ןבָאה ןרופ ּוװ
 ,ןקורוצכרוד ךיז ּוװ עליפא ןבָאה טינ ןיוש ןלָאז ןשטנעמ
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 עלא ןופ א ןיא ןגיוצעגנַײרא ךיז ןבָאה דיראי ןראפ רעירפ גָאט א
 ןופ םענעטינשעגּפָא טימ ןרופ עשרעיוּפ סעקטאגָאר ןוא ןגעוו ,ןכאילש
 -ָאהעגסיוא טימ ךיוא ןוא ןטרָאג ןוא דָאס ןופ םענעסירעגּפָא טימ ,דלעפ
 -עגוצ ןגָאװ םוצ וק א טימ רעוװ -- םִיאכעלאב-דלעפ ןוא -בוטש עטעוועד
 ןבעל ,לקעשָאל א טימ רעװ ,ןגָאװ ןרעטניה -- לבלעק א טימ רעװ ,ןדנוב
 עכעלטע רעדָא לרעזאכ א טאהעג טָאה'ס רעװ ןוא ,קידנפיול דרעפ יד
 .ןעשטיווק ןוא ןגיל קאז א ןיא ןגָאװ ןפא

 עלא ןופ ,זיא ץלא סָאד ןעו ,טרעהעג ךיז ןבָאה סעליוק רעטנזיוט
 ,יק ןופ ןעקעמ א :ןרָאפעגנעמאזוצ ךיז טָאטש ןיא ,קידנעמוקנָא ןטַײז
 ןסירעגסיורא סעדערעשט ןוא ןלאטש עשימייה ערעייז ןופ ןענַײז עכלעוו
 וצ עטניוועג טשינ ,ךעלקעשָאל ןוא דרעפיגנוי ןופ ןעשזריה א ,ןרָאװעג
 ןבָאה עכלעוו ,םירייזאכ ןופ ַײרעשטיװק א ,טָאטש ןופ טפאשגנע ןוא שאר
 ףטכעש ןראפ ,ןעליוק ןראפ יװ ,ןסירעג סעבמעג יד ףא ןדיישראפ ךיז

 טָאטש ןיא ןיא סָאװ ,םעד םעלא ןופ-- ךעלנייוועגרעסיוא למוט רעד
 ןראפ ןוא ,ןפיוקראפ ןוא ןצעזוצּפָא ָאד ףא ןרָאװעג טכארבעג ןסיוא ןופ
 -עגסיוא טרָא ןפא ָאד דלאב עקאט ,ןרָאװעג טזײלעגּפָא זיא סָאװ ,טלעג
 -לעצ ןקיליב יװ ,ןעלדנאהוצנַײא ןכאז עשיטָאטש יידעק ,ןרעוװ וצ ןבעג
 ןלאש ,ךעלכיט ,ךוט ,ךיש ,רעדיילק ,ןכאז-ןאּפשעג ןוא -ַײרעמיר ,קינ
 -כעט ןוא ןעיורפ עשרעוּפ ראפ רעבָא טּפיוהרעד ,רעדניק ,רענעמ ראפ
 ,קאמשעג רעיײז ןוא טסַײלּפעג ךיז טָאה טָאטש יד עכלעוו ראפ ,רעט
 -סיוא ןוא טסּוװעג ,טנעקעג ןבראפ ןוא ןרעטסומ-ףָאטש עטבילאב ערעייז
 .טנרעלעג

 ?סעציװָאהרָאט , יד ףא סרעדנוזאב ,רעסיוועג א ןופ יװ ,למעזעג סָאד
 ןוא טפיוקראפ ןענַײז יק ןוא דרעפ ּוװ ,רעצעלּפ-דיראי עסיורג יד ףא
 סעיטראּפ עצנאג ןבָאה ןטנארעוויל ןיהּוװ ,טרָאד ;ןרָאװעג טלדנאהעגנַײא
 --עטכאילש ראפ-- ערעניימעג ,םיצירּפ ראפ ערעסעב-- טכארבעג דרעפ
 וצ טַײקַיײּפ-ףיול ןוא גנאג רעייז םיניוק יד ,טוּורּפעגסױא ייז טרָאד ןוא
 ןענַײז דרעפ ,טקאנקעג ןשטַײב ןבָאה געט עצנאג ּוװ ,טרָאד ;ןזַײװאב
 ,ןפָאלעגמוא זַײרק ןייק ןיא טינ רעדָא זַײרק א ןיא ,ןדנובעג קירטש וצ
 ןבָאה ,עקירעגַײנ טאלג ַײס רעפיוק ַײס ,םעליוא רעסיורג ,םעליוא ןוא
 .טלעטשעגמורא ןזַײרק ענעי שירעייגקידייל רעדָא טקיטפעשאב

 ןשָאל ןקידנקאנק טימ ןבָאה דרעפ עשרעוּפ טימ רענַײגיצ ךיוא טרָאד
 ךיז גנאלנעָאש ןבָאה םירעיוּפ יד .טלדנאהעג םירעוּפ יד טימ קיטסאה
 "אב לדנאה םעד לָאמ ליפ ,טװעשַייעג זַײװכעלדער ךיז גנאל ,ןעגנודעג
 -- ךיוא ךיז ןוא טלדנאהעג ךָאד ףָאסעל ןוא ,טװּורּפעגסױא םיא ןוא טקוק
 .טראנעגנַײרא -- ,רעקיניײװ לָאמא ,רעמ לָאמא

 טציוושעג ,טלדנאהעג םירכָאס ןדִיי ןטסרעמ ןבָאה קרעמ-עּוװט יד ףא
 טכוזעגּפָא םירעוּפ עטנאקאב גנאל ןופ ענַײז טָאה רעדעי .טעוואהעג ןוא
 -אנ ,ראבניול רעקינייװ --ןסָאלשעג טפעשעג ךעלנייוועג ייז טימ ןוא
 רעד ןיא ךָאד רעבָא .רעפױקנַײא ןראפ רעמ ,רעפיוקראפ ןראפ ,ךעלריט
 ָאד ןעמ טָאה טרָאפ לַײװ ,טַײקראבניול ןופ ץענערג רעד ןיא ןוא סָאמ
 ,רעבָא ךעלדנעטשראפ .םיניוק עקירָאיגנאל טימ ,עטנאקאב טימ ןָאט וצ
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 לסיב א ןיוש ךיז ןעמ זיא ,םיניוק עקילעפוצ טימ ,עטנאקאב-טינ טימ זא
 .טלדניוושעג רעמ ןוא ןעגנאגאב רעגרע

 . עשפיה ןופ ,סנגָאװ-עּוװט ןבעל יװ ,ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה טרָאד
 ןוא קעז עסיורג ןיא ,עּוװוט ןעמ טגעוװ ,טלגנירעגמורא םירעיוּפ ןזַײרק
 עשיצירּפ עטַײװ ןופ רעדָא םייה רעשרעױּפ ןופ טכארבעג ,רעכעטנאל
 רעמיטנגייא יד-- םירעיוּפ יד רעדָא ןעמָאנָאקע עשיצירּפ יד .סעימָאנָאקע
 לָאצ רעסיוועג טימ ,ןעמוקעג ןבשזעכ ןרָאלק טימ ןענַײז ,עּווט רעד ןופ
 רעטנוא יוזאיו ןוא ..ץערָאק ,ךעלטסעמ ליפיוזא ןוא ליפיוזא :סָאמ ןוא
 ,ןגיוא יד ףא ייז אב ןוא ,קידנגיל גָאװ רעד ףא ,עקאט ָאד טָא ,טנעה יד
 -עלאב ערעייז ןופ םוטנגייא סָאד רעדָא םוטנגייא רעייז ייז אב טרעוו
 לַײװ ,םעד קנאדא רָאפ טמוק סָאד ןוא ,ןּפמורשעגנַײא ,םיצירּפ יד ,םיטאב
 רעטנוא סופ א רעטנוא טלעטש ,טשלעפ עּוװט רעד ןופ רעפיוק רעד
 -רעד טלָאװ עמ ביוא לַײװ ,ןָאק ןיא ןַײא ןבעל ןַײז טלעטש ,גָאװ רעד
 רעווייא ןצנאג ןייק טימ ןוא רעכיז טינ ןבעל ןוא-בַײל טימ רע זיא ,ןעז
 ,רעפיוק רעד ַײס ,ןציװש עדייב .זַײרק ןופ סיורא טינ ןיוש רע טלָאװ
 יײס ,טלדנאווראפ סייווש ןיא םיא ךיז ןבָאה קערשיטיוט ןוא טסגנא לַײװ
 ןרעדנּוװ ,ךיז ןשעדיכ ,טפעלּפעג ןעייטש ייז לַײװ ,רעפיוקראפ יד ךיוא
 ,קידנגעוו םייה רעד ןיא ,ןבָאה ייז זא ,ןביילג טינ ןפיוא-םושעב ןענָאק ,ךיז
 ןגעמראפ ןוא ןבשזעכ קיטש א יװ ,קידנעעזוצ ,טאהעג סעָאט ןבָארג אזא
 ךיז ןענַאק .ײ1 ןוא .,סיהא טנעה יד ןופ יײז ךךיז טשטילג
 טרָאפ ךָאד זיא גָאװ זא ,ןכאמ ןעמ ןָאק סָאװ לַײװ ,ןפלעה טינרָאג
 ..?גָאװ

 יוזא ,רעפיוקרעביא עמערָא ליײטנטסרעמ ,רעלדנעה עניילק יד יוזא
 סָאװ ,עליפא םיצירּפ זיב ,ןטנארעוויל ענערָאפעגנָא וװָאר סָאד ךיוא רעבָא
 םעניא קינייו ,טשרעמיולק ,ךיז ןשימ ,ןטַײװנופ יוװ ןעייטש ןיילא יײז
 ,דרעפ ןופ טכארבעג דיראי ןפא רעהא ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד ןעלדנאהראפ
 סעיטראּפ עסיורג יידעק ,ןדנובעגנַײא ךעלכיט ןיא ןרעטסומ-עּוװט ,סקאלפ
 רעטערטראפ יד ןעוט ראפרעד רעבָא .ןפיוקראפ וצ עשזריב רעד ףא
 סָאװ ,סָאד -- ןעמָאנָאקע ןוא סרעטלאווראפ ,עטלעטשעגנָא ערעייז -- ערעייז
 ןקיציה ןסייב ,ןדיראי עסיורג עניוזא ןיא ,ןלאפ עניוזא ןיא ןָאט ךיז טזָאל
 .לדניוש לופ טפול יד ןוא סיורג זיא למוט רעד ןעוו ,לדנאה

 ןעוט ,ּפָא טינ טלמעד ןעייטש ,טַײל-ענעשעק עטעשָאּפ ,םיװָאנאג ךיוא
 -ימייה יד וצ .טרעדָאפ טַײצ עסייה יד ןוא ?עכָאלעמ , יד יװ ,ךאז רעייז
 עטַײװ ןופ ,ןקע עלא ןופ ןָא טלמעד ןעמוק םיווָאנאג עשיטָאטש ,עש
 ענעדלָאג ,טנעה עקנילפ--עדמערפ ךיוא ,טלעטשעגוצ ךיז רעהא ןזַײרק
 ,טרָאד ,ןגָאװ-ןוא-דרעפ ןשיװצ ךיז ןעיירד ,רעּפעלש עוואוושז ,רעגניפ
 טינ ךיז ןבַײר ,שינעטכידעג ןיא ךיז ןבַײר ,למעזעג א ּוװ ,גנע ּוװ
 רעכיג סָאװ טַײצ רעד וצ ךיז יידעק ,שינעטנעק יד סיוא ןצונ ,טסיזמוא
 עטכער יד ,טַײצ יד ןבָאה ייז ןעוו ,ךיוא ןוא ,ןקורסיורא ךיז ןוא ןגָארטּפָא
 שינעטנעק יד סיוא ייז ןצונ-- טקאּפעג ןרעוװ ייז ןוא טקיטעּפשראפ טַײצ
 רעגעלש יד ּוװ ,רעטרע יד ןיא טשינ ןרעוו ןגָאלשעג ןלָאז ייז זא ,יוזא
 ,ןטאש ןטסקיצניװמא ייז טעוו'ס ּוװ ,טניול יז ּוװ ,ענעי ןיא רָאנ ,ןליוו
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 א ףא ןטַײקיײּפ-"טעברא, יד ןלָאז ייז ןוא םומ א ןָא סיורא ןלָאז יז
 .ןרילראפ טינ טַײצ רעגנאל

 ,רעמ טעװנאעס רע ,ןײלק רעװ ,סיורג טראנ'ס רעװ ,יוזא טָא
 .רעקינייװ -- רע

 ,דיראי טבַײלב דיראי ןוא ,עוויינג זיא עוויינג :טינ טכאמ'ס רעבָא
 ןיא טיונ יד ןוא ןבעל סָאד לַײװ ,ןעמ טסעגראפ לָאמ וצ לָאמ ןופ ןוא
 --רעדנימ טינ ַײרעראנעג רעד ןופ טרעװ רעקראפ-ףרָאד ןוא -טָאטש
 .?עטסישטערּפ , טארפיב ,געט-דיראי עכעלנייוועג ןיא

 קיטש א ךיוא -- דיראי א רעסיוא ,"עטסישטערּפ , ךָאד זיא ףָאסלָאקּפָאס
 טגנערבראפ לדנאה ןכָאנ סָאװ ,םירעיוּפ ראפ-- ןעמעלא ראפ וװעטמָאי
 -ירא טינ ןיוש ןענָאק ןעקנעש יד עכלעוו ,ערעדנא .ןעקנעש יד ןיא ןעמ
 ןוא ענעגייא ןופ עטנאקאב טימ ןעמאזוצ רעדָא ןיילא ןעקנירט ,ןעמענ
 ,ןפיוה יד ףא ,ןסאג יד ףא ,למיה ןרעטנוא ,ןסיורד ןיא רעפרעד עטנעָאנ
 -סיוא ,עטצעזעגסיוא דרע רעד ףא רעדָא סנגָאװ יד ףא-- רעצעלּפ יד ףא
 .סנגָאװ יד רעטנוא ךיוא עטגיילעג

 טימ ךיז ןעוט דיראי ןפא דימָאט סָאװ ,ןעיורפ עשרעיוּפ ראפ וװעטמָאל
 :ואא לוויטש ,לדיילק ,ךעטראפ ,לכיט קיבראפ א טימ :ןעַײנאב סעּפע
 קילדעוו סיירג יד ,לטיה א-- ןעמונעגטימ לָאמא ןרעוו סָאװ ,רעדניק ראפ
 סָאװ ,קעשאד םענעריקאל ןוא קענעד ןסיורג א טימ ,ןָאטוצנָא ,ןטאט ןראפ
 ןוא ןָאטעגנָא סָאד זיא ךָאד ןוא ,סיורא טינ טלעװ יד ןופרעד טעז עמ
 ..ןדירפוצ ןענַײז ןוא ךיז ןעלגיּפש עמאמ-עטאט

 רעסיורג רעד ךָאד ךיז טניגראפ ,ַײרעראנעג רעד ףא טקוקעג טשינ
 -רָאּפש קראטש ןשיפרָאד ןופ לסיב א טלמעד דיראי ןפא םעליוא רעשרעיוּפ
 רעד ןופ םילָאכַײמ עטכארבעג יד רעסיוא ןוא ,ןייגוצסיורא רעדעג ןעמאז
 טימ לכַײמ-טָאטש ןימ א ךיוא טלמעד טרעװ -- רעזאכ ,טיורב -- םייה
 -ײװ ראפ ,לָאמא ;עקלוב עסַײװ-בלאה א יװ ,טווּורּפעג טַײקיריג סיורג
 א ןופ ןייטש יװ טראה ,לגייב עטראה לצנערק א--רעדניק ןוא רעב
 עכלעוו ,טנקירטעגסיוא טסָארפ ןפא רעטניוו ןוא ,רעמוז םוא ןוז רָאי ץנאג
 ךיראי ןפא ךיז ןבָאה ייז זיב ,ןעגנאהעג ןלעטשיטיורב יד אב ןענַײז
 ,גנירעה ,טפיוקעגנַײא עקרעקוצ א לָאמא עליפא טרעוו'ס .טראוועגסיוא
 ףרָאד ןיא ןרעוװ ייז ביוא ,ןטכורפ ךיוא ;ןכאז-טָאטש ערעדנא ןוא סאווק
 עשרעיוּפ ,םירעיוּפ--- ,ןיילק ןוא סיורג סָאװ ,סענעוואק יװ ,ןעזעג טינ
 ןבָאה ןוא ןגינעגראפ טימ עקשוי עסיז יד ייז ןופ ןּפוז ,רעדניק ןוא ןעיורפ
 ,קיּפעלק ןוא סאנ ןגיוא יד זיב זענ יד ,רעמענעּפ יד ךָאנרעד ייז ןופ

 אב ןעגנערבראפ עכעלגעמראפ רעמ יד .םעליוא רעטעשָאּפ רעד יוזא
 סנצלאזעג יילרעלא ןוא ןשיילפ ,ןשיפ ןופ םילָאכַײמ עטיירגראפ רעסעב
 .וצרעד גנאזעג ןכיוה טימ ןוא עקשאמ טימ ,ןשיט עשרעקנעש ףא

 -געמראפ טימ טצעזאב קנעב ןוא שיט .טלופרעביא טלמעד ןעקנעש יד
 אב ןיוש ןענַײז רעמענעּפ יד סָאװ ,רעבַײװ עשרעיוּפ טימ ,םירעיוּפ עכעל
 ײּפשעצ ןיוש סעקראניראמ יד -- םירעיוּפ יד אב .קנארטעג ןופ טיור יז
 ,טדער עמ ןוא ,ןדנובעצ ךעלכיטיּפָאק יד-- סעטרעיוּפ יד אב ןוא ,טעיל
 ,ןטייוצ םעד רענייא טינ ןיוש טרעה עמ ןוא ,םענייניא עלא טַײרש עמ
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 יד ןוא סעליוק יד ןוא ,ךיז ןעמ טשוק גנאזעג ןוא דיירעג ןטימניא ןוא
 קנעש ןופ רעטַײװ שּפיה ףא ןיוש ךיז טזָאל קנעש ןופ טפול עטפמעדעג
 ...ןליפ סיורא

 יו ,רעכעה לּפאטש א ףא .םירעיוּפ -- ,ןעקנעש עקיליב יד ןיא ,טרָאד
 ףא ,ןַײװ ףא םינָאלאב ןיוש ,סעטכאילש -- ,קנעשנַײװ סנרא-םעלָאש ןיא
 -לעזעג רערעכעה ףא ,םילָאכַײמ ערעלעדייא ףא ךיוא ,סעָאקשאמ ערענַײפ
 .גנונידאב רעשיטַײל רעמ ןוא טפאש

 ּוװ ,רעזַײה-רָאפנַײא ערעסעב יד ןיא ,סעינאסכא עשיצירּפ יד ןיא ,ןאד
 ןטשריפ ןוא ןפארג עשיטנאקייה יד זיב ,רעציזאבטוג רָאנ ןַײא ןעייטש'ס
 -טסעב יד ןיא ,ןקיטימ טכארבעג טלמעד ןרעוו ןרָאפנַײא ענעי ןיא ,עליפא
 יו ,עלעטיילק-"ןדיינאג, ןטסּוװאב םענופ ןוא ,טלעטשאב ןכיק עכעלגעמ
 ,טָאטש יד סָאװ ,סניוזא טלעטשעגוצ טרעוו , ןיא ןפור סָאד טגעלפ עמ
 ןענַײז ןכאז ענעי לַײװ ,לָאמנייק סָאד ךיז ןעניגראפ ,עליפא עטסכַײר יד
 רָאי ץנאג א טָאה עמ עכלעוו ,םיצירּפ ראפ רָאנ טמיטשאב ןוא טיירגראפ
 .ןעניז ןיא

 -ראפ ךיוא גָאט-טפעשעג ןכָאנ טּפָא ןענַײז ,סעינאסכא ענעי ןיא ,טרָאד
 ןבָאה רָאי וצ רָאי ןופ סָאװ ,ןרָאװעג טנדרָאעגנַײא סעקנאילוה ענעדייש
 ךיז ןבָאה ?עטסישטערּפ , רָאי ןטייווצ ןפא ןוא ,טקנעדעגראפ םיצירּפ יז
 -נַײא עכעלנע ןוא עבלעז יד רעדיוו ןוא טלמאזראפ ןיהא רעדיוו םיצירּפ
 .טנדרָאעג

 -עג ךיז ןבָאה ?ןדיינאג , ןופ רעמיטנגייא יד .ןכָארבעג ךיז ןבָאה ןשיט
 ענעי ראפ ןענַײװ סעקראמ עשידנעלסיוא ןוא עגיה עטסעב ןופ ןוא טימ
 שזא ,ןטכורפ עטסעב ;ןטלאהאבסיוא רעלעטשאב עקידנעטש יד ראפ ,געט
 -רעט ןופ שזא ,דמערפ ןופ -- ןאד ,דנאל ןגיה ןופ רעטרע עטסטַײװ יד ןופ
 יד ןוא -- ,סנצלאזעג ןוא ןשיפ עטסעב ;עטנקירטעג ןוא עשירפ ,.אא ַײק
 ןעזעג סעקנאילוה ענעי ףא ןטנוװָא יד ןיא ןבָאה סעינאסכא ענעי ןופ טנעוו
 ,ײרעניגראפ עכעלטשריפ-שיצירּפ ןוא טַײקשירעדנעװשראפ אזא .,סניוזא
 .לָאמנייק סיוועג ןוא עדאווא ,רעײטשנַײא ערעדנא אב ,רָאי ץנאג א סָאװ

 ןגעלפ ייז ןעוו ,ערעגנַיי ןופ ןיוש טדערעגּפָא .םיצירּפ ערעטלע זיא סָאד
 ןֶא ןוא ןגיוא עדמערפ ןָא ,ןעלמאזראפ עינאּפמָאק ערעגנע ןא לָאמא ךיז
 רעדָא ןרעטלע ערעייז ראפ ייז ןענָאק סָאװ ,עניוזא ןופ טַײהנזעװנָא רעד
 ןיש זיא עינאּפמָאק ָא-אזא ןיא טרָאד .ןגָאלקוצ סענוקעּפָא ערעייז ראפ
 יװ ,ןפיוא אזא ףא ןרָאװעג טעילוהעג ןוא סניוזא ןרָאװעג ןָאטעגּפָא טפָא
 ןוא טעטש ענעי ןיא -- ,טריפעגפוא ךיז ייז ןבָאה סדנאלסיוא יד ןיא רָאנ
 -יולק ,ןרעװ טקישעג ןגעלפ ךעלדניז עשיפערג ,םיצירּפ עגנוי ּוװ ,רעטרע
 עגנוי ענעגושעמ ערעיײיז יידעק ,ןסעמערעדניא ןוא ,ןענרעל ךיז ,טשרעמ
 -נערבסיוא סנגעמראפ ,ענעלאפעגסיוא ייז עשורעיעב ,עסיורג יד ןוא געט
 .ןעג

 עסיורג א דיראי ןופ טַײצ רעד ןיא ךיז ןבָאה ןגעווטרעייזנופ טָא
 ןענַײז עכלעוו ,ןשטנעמ ,טימעג ,ןשטנעמ ענעגייא ,ןעמעלא ראפ -- ,לָאצ
 ןיא ייז ,ןרָאװעג טקישעגכָאנ ייז ןרעטלע ערעייז ןופ ,ןעמייה ערעיײיז ןופ
 יד אב ,ערעטצניפ ענימ ,טַײל-טָאטש עסיוועג ךיוא ןוא ;ןענידאב וצ געוו
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 סָאװ ,רעלקעמ-ערייווא ןוא -טלעג יװ ,ןעניושראּפ עקידנקור ךיז טנעוו
 ,ןרָאװעג טלעטשעגוצ סנגינעגראפ עשידיראי ערעייז וצ ץלא זיא ייז ךרוד
 -נאפ רעטציהעצ רעייז ןיא סָאװ ,ץלא ,טסולגראפ ייז ךיז טָאה סָאװ ,ץלא
 ןוא סערקיש רענעסאלעגסיוא ןופ קידנבײהנָא ,ןעמוקעגפוא זיא עיזאט
 לעַיצעּפס ,ערעדנא ךיוא ןוא ,עגיה ,ןעיורפ ןטרָאס ענעי טימ קידנקידנע
 -דנאש רָאּפ יד ןיא ,רעהא טכארבעגּפָארא שרעדנא ץעגרע ןופ דיראי ןפא
 בילוצ רָאנ עקאט סָאװ ןוא ,ןענופעג טָאטש ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעזַײה
 -סעדערעשט עצנאג ןעיורפ ענעי ןענַײז ,ךעלדניז סמיצירּפ יד בילוצ ,ייז
 ,ןרָאװעג ןבירטעג ןַײרא דָאב ןיא ךעלזַײה יד ןופ רעמיטנגייא יד ןופ זַײװ
 -סיוא ןוא טדיילקעג ןפיוא ןטסעב ןפא ךיוא ןוא ,שירפ ןעזסיוא ןלָאז ייז
 ..ןלאפ ןוא טסעג עשילרעטסיוא עניוזא ראפ טסאּפ'ס יװ ,טצוּפעג

 .םיצירּפ -- יוזא
 ,םירכָאס-דנאל ךיוא ,עגיה ,רעלדנעה ,םירכָאס יװ ,רעבָא טַײל-טָאטש

 -אנ ןוא ןרעלקעמ ,ןפיוקראפ ,ןפיוק ףא ענערָאפעגנָא ,רעלקעמידנאל
 ןופ ןעוועג טקיטפעשאב קראטש געט ענעי ןענַײז עלא יד טָא -- ,ןעַײר
 םעד טל .הד ,דארג ןַײז טל רערעדעי ,ןעַײמשמוא ןוא ןעוואה ליפ
 רעדָא ,ןגיילוצנַײרא לדנאה ,עריוכס ןיא טאהעג טָאה רע סָאװ ,געמראפ
 .ןעמענוצסיורא עריוכס ןופ ,לדנאה ןופ

 קינייו ,טנוואדעג ךיגפא ןוא ןסעגעג קידנלַײא ןעמ טָאה געט ענעי
 ךיוא סָאװ ,עליפא םינָאבאר יד זיב .טנרעלעג טינ טשינרָאג טאמיק רעדָא
 -כיס ןוא ןסעפטוש עשירכָאס ליפ -- טאהעג ןָאט וצ ליפ טלמעד ןבָאה יז
 ןטסּוװאב םעד ,וװָאר ןטסנעעזעגנָא ,ןטסערג םעד זיב ;ןכַײלגוצסיוא םיכוס
 ,םיא וצ לַײװ ,טאהעג טַײצ ןייק טלמעד טָאה רע ךיוא סָאװ ,ןידוד בער
 קראטש טימ ןוא ןגיוצעג םירכָאס ליפ ךיז ןבָאה ,םיא וצ ךָאד סרעדנוזאב
 ןוא ;טדנעװעג ךיז ןשינעדָאל עקינָאגנאל עטרעטנָאלּפראפ ,עטיירדראפ
 ןכלעוו ףא ,דיראי טלמעד ,םינָאבאר עלא אב יװ ,םיא אב ךיוא םורעד
 -עמוקסיוא שינָאבאר רעייז ןיא ןוא ,טקוקעגסיורא רָאי ץנאג א ןבָאה יײז
 ןטלעג-עריוטניד יד טימ ןטוג םוצ ןליפ טזָאלעג געט ענעי ךיז ןבָאה שינ
 .ןגירקנַײרא געט ענעי ןגעלפ ייז סָאװ ,שזאטרוק ןשינָאבאר ןוא

 -ראפ ,טעוװאהראפ ,ןעמונראפ טלמעד עלא ,עלא ,טרָאװ ןייא טימ
 ,רעסייה רעד ןופ ךָאנ וצרעד ,ןיילא דיראי םענופ ,סנטשרע -- טציווש
 רעד ןעוו ,שעדיוכ ןסייה םענעי ןופ ,לעלע ןופ ןוז רעקידנעילג דימָאט
 .ןעמוקרָאפ טגעלפ דיראי

 -שטנעמ טימ ,ץלעּפ-ןפָאש ןוא סעטיווס ןופ סעכייר טימ לופ טפול יד
 ,ייה עטנקירטעגרעביא ןיוש ןופ סעכייר טימ ,סייווש ןשידרעפ ןוא ןכעל
 ייד עלא ןופ סעליוק טימ ;ןטכורפ ןוא קינָאה ,סקאלפ ,סעּווט ,יורטש
 ,סעליוק ,ןפורעגסיוא סעריוכס עטכארבעג ןוא עגיה ערעייז ףא ןבָאה סָאװ
 -עלּפ-דיראי ןוא -לדנאה יד ףא ,קרעמ יד ףא טרעהעג ךיז ןבָאה עכלעוו
 ןסאג עלא ףא ,ךעלכעלעטש ןוא ןלעטש יד אב ,ךעלדַײב יד אב ,רעצ
 דרע רעד ףא סעריוכס ערעייז טאהעג ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ךיוא סעליוק
 -שטַײב ןופ סעליוק ;רעמיר ןוא סכאמלעטס ,רעדנָאב ,סרעּפעט יװ ,ןגיל
 ,ןעיירשעג ;ןוּורּפסױא ןוא ןגָאײדרעפ םאב ןעיירשעגסיוא ןוא קאנקעג
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 -עג ָאי טָאה עמ ןעװ ,ןרָאװעג טעוונאגאב זיא רעצעמע ןעוו ,ןענייוועג
 ןוא ןעיירשעג -- טינ ןעוו ךיוא רעדָא ,ווענאג םעד ןטלאהראפ ןוא טקאּפ
 ,ןעַײרעגירק ןופ סעליוק ;סיורא ןעקנעש ןופ םירוקיש ןופ סעליוק ;סעליוק
 .דיראי ןפא עפעש רעשירעלדניווש ןוא ןגעלשעג

 יו ,טרעהעג ךיז טפול ןיא ,טעדוהעג טָאה טשימעגנעמאזוצ ץלא סָאד
 א ןיא ןוא ןסירעגּפָא ךיז ןבָאה עכלעוו ,סעילבערה עסאמ א ןופ למוט א
 ןוא סעפיוא ,יפ ןופ שימעג-סעליוק א .קעװא םָארטש ןקידנציילפראפ
 גנאזעג םעד זיב ,געלשעג ןוא דיירעג ,ַײרעגירק ןופ שימעג א ;ןשטנעמ
 ןפא ךיז ןגעלפ ייז ךיוא סָאװ ,ןטסירודנאב עדנילב ,רעגניז-סקלָאפ יד ןופ
 ,ילבראפ ןעייג ןסאמ עסיורג ּוװ ,סאג רעדעי ףא סָאװ ןוא ,ןלעטשוצ דיראי
 לייטנטסרעמ רעדָא עקיצנייא ,ןגָאר יד ףא ןציז ןעז טנָאקעג ייז ןעמ טָאה
 ,ןענידאב ייז ןגעלפ עקידנעעז רָאּפ א רעדָא רענייא עכלעוו ,זַײװסעּפורג
 .ןריפקעווא ןוא ןעגנערב ,ןריפ יז

 -נוא סיפ יד ,טצעזעגסיוא דרע רעד ףא ןציז ןגעלפ ,רעגניז יד ,ייז
 ,טעילוטעג בַײל םוצ טנעה עקניל יד טימ ערודנאב ,עריל יד ,ךיז רעט
 -עצ קראטש טימ ַײברעד .טיירדעג סעברָאק-ליּפש יד עטכער יד טימ ןוא
 -סיוא רָאג רעדָא עדנילב יד טימ ,ןעגנוזעג רעלַײמ עטמירקעצ ןוא עטנפע
 -עג ןבָאה ייז .ןסיראפ ,ןוז רעד וצ יװ ,ףורא ףא ןעלּפאצראווש ענענורעג
 יסקלָאפ עקירעיורט ,עשיקאמושט ,עשיקאזאקי-טלא ערעייז טימ ןוא טליּפש
 -גוזאב ,םעליוא ןקידנעיטשיםורא םעד אב טקעװעג סענָאמכאר רעדיל
 טניולאב יז ןענַײז ראפרעד ןוא ,ןפורעגסיורא ןרערט ןעיורפ אב סרעד
 ןופ ןיא-טיניסָאװ טימ ,ןפרָאװעגוצ לגייב ןראד א טימ לָאמא ןרָאװעג
 ןדנילב א ןיא עייבטאמ רעניילק א טימ ןעוו-טיניןעוו ךיוא ןוא ,גראוונסע
 .טגײלעגנַײרא ליטש לטיה-רעלטעב

 יד אב ,ײז אב ךיוא ןוא ,דיראי ןפא ןטסירודנאב יד ,ייז ךיוא ,ָאי
 ףא ןרעיוא ןוא רערעהוצ ליפ ןוא ,טַײצ-טסנידראפ טלמעד ,רעגניז-סקלָאפ
 .ןרעה וצ ייז

 ?עטסישטערּפ , עלא יוזא
 -עג דיראי רעד ךיז טָאה ,ָאד ןדייר רימ ןכלעוו ןגעוו ,רעבָא רָאי סָאד

 .רעיורט ןיא טלעטש
 ךיז ןעגנאלק עקירעיורט טרעהעג טָאטש יד טָאה רעמוז ןטימ ןופ ןיוש

 יוויוזא זא ,םורא טנגעג רעד ןופ רעפרעד עלא ןופ ,ףרָאד ןופ ןגָארטרעד
 ןופ טראוורעד עמ סָאװ ,ןעמ טראוורעד ,ןגער ןייק זיא ןָא גנילירפ ןופ
 .שינעקירט א ,ערָאצ א -- ךאז אזא

 םירעּפ .ןסָאלשעג למיה רעד יװ ךיז טָאה רעמוז םענעי ,קיטכיר
 -ָאלאג טימ ,םימָאלצ טימ ,סענָאקיא טימ ,טקוקעגסיוא ןגיוא יד ךיז ןבָאה
 טנדרָאעגנַײא ןגוצ-טעבעג עקיבײלג רעדלעפ יד םורא ןעגנאזעג ןוא םיכ
 יד ,סעקנָאל יד ףא זָארג'ס :ןפלָאהעג טינ טָאה'ס ןוא -- טעװארּפעג ןוא
 .טנערב דלעפ ןפא עּווט
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 ןטכיזסיוא יד טכעלש יו .טלעטשעג ךָאד ךיז טָאה דיראי רעד רעבָא
 ןוא ,דיראי ןראפ ןדָאב רעד קיכירק ןוא קידלקָאש יװ ,ןעוועג טינ ןענַײז
 דיראי ןפא זיא רעיױוּפ רעד טקידיילאב ןוא טלוואאב רוטאנ רעד ןופ יו
 ,טַײװ ןופ ןוא טנעָאנ רעד ןופ .ןעמוקעג רע זיא ךָאד -- ,ןעמוקעג טינ
 ,רעקיניװ טימ רעװ ,לסיב א רעמ טימ רעװ ,ןכאילש ןוא ןגעוו עלא ןופ
 -סיב עלא יד טָא ןופ ןוא ,סעּפע טימ ךָאד רעבָא ,קיניײװ רָאג טימ רעװ
 ,יד ראפ ןוא ,ןעוועג סיורג ,לָאמעלא יװ ,למוט רעד זיא ןסעּפע ןוא ךעל
 זיא רע זא ,ןענעקרעד וצ טינ ,ןעזעג לָאמ עטשרע סָאד םיא ןבָאה סָאװ
 .רערעדנא ןא ןַײז טנָאקעג רעדָא ןעוועג לָאמא ןעוו

 .עדמערפ ראפ סָאד
 סָאד גנורעדנע יד ןבָאה ,עטריסערעטניראפ-ראבלטימוא ,רעבָא ענעגייא

 ,רעפיוקרעביא עניילק יד ,ןעמעלא ראפ .טליפעג טוג ןרָאי עלא ןופ רָאי
 -נַײרא םיא ןיא ןוא ןגָאװ ןשרעוּפ םוצ ןעמוקעגוצ ןענַײז ייז זא סָאװ
 ,ןקידיל א לטרעפ ַײרד ןוא בלאה ףא ןפָארטעג םיא ייז ןבָאה ,טקוקעג
 קראטש רעױּפ רעד טציא טָאה ,לופ סָאװ ,לטרעפ רעדָא בלאה רעד ףא ןוא
 ןא סָאװ ,סָאד ןעמוקאבסיורא ןוא ןגָאלשסיױא טלָאװעג ןוא טרעטיצעג
 טַײקיטומטוג עקידעווָאכראה ענעי סלאפנלא .ןצנאג א ראפ לָאמשרעדנא
 ,ךאס א טָאה רע ןעוו ןוא טגיילעגפוא םיא זיא'ס ןעוו סָאװ ,רעיוּפ םענופ
 רע ,טרעקראפ .ןענעגעגאב וצ ןעוועג טינ םיא אב רעכיז לָאמ סָאד זיא
 -ראפ טשינ ,רעזעגיוראב-בלאה א ןוא ,טלדָארדעגנָא ,ןעוועג ךעלזייב זיא
 .קעשאד ןַײז רעטנוא ןופ טקוקעגסיורא טָאה קילב רעשירעניג

 לָאז רע ,ןדײרנַײא גנאל ,ןענַײט טפראדאב גנאל םיא טימ טָאה עמ
 ראפ טלעטשעגּפָא טָאטש ןיא טציא זיא סָאװ ,זַײרּפ רעד וצ ןפיוקראפ
 -יוכס יד טלָאװעג טינ ,טזָאלעג טינ ךיז טָאה רע .ןכאז עטכארבעג ענַײז
 -עג ךיז ,קירוצ ףא רעפיוק םאב ןסירעג יז ,ןזָאלסױרא טנעה יד ןופ ער
 ,ןפיוק ןעמוקעג םיא וצ ןענַײז סָאװ ,םיניוק עטשרע יד ,טניימעג ,טרעזייב
 סָאװ ,גָאט ןטשרע םעד ךיוא -- ,ךעלגעמ ביוא ,ןטראוורעביא ,ןזָאלכרוד
 ערעדנא אב ךעלגעמ ןוא ,קיטסניג טינ ,ןעזעגסיוא טָאה םיא יװ ,זיא רע
 ןייטשאב ןוא ךיז ןטלאה ןטסעפ ןכָאנ ,רע טעװ ,ןגרָאמ ךעלגעמ ,רעפיוק
 .ןעיצפורא ןזַײרּפ יד ,םענַײז ףא

 ןבָאה םיניוק ערעטעּפש ךיוא ,ערעדנא ךיוא :ןעשעג טינ רעבָא זיא סָאד
 -עגיטשרע רעד ףא ןעגנּוװצעג ןעוועג זיא רע ןוא ,טגיילעגרָאפ טינ רעמ
 .ןפיוקראפ וצ זַײרּפ רעטלעטש

 ןיא סָאװ ,סניוזא ףא טזָאלעג טלמעד ךיז ןבָאה סרעפיוקרעביא לַײװ
 ןעוו ,.הד ,סעכאדאי ףא ,ענַײהעד .ןטלעז סָאד ייז ןעוט ןטַײצ עכעלנייוועג
 -עגוצ רעױּפ םוצ זיא רעכלעוו ,רעפיוקרעביא ןטשרע םענופ קנּוװ ןפא
 -נַײא עקירעביא עלא ןבָאה ,טריפראפ ןטאמי-עסאמ םיא טימ ןוא ןטָארט
 ןגעלפ לָאמשרעדנא ןא סָאװ ןוא ןעגנאגעגוצ ךָאנרעד ןענַײז סָאװ ,רעפיוק
 -סיורא זָאנ רעד רעטנוא ןופ ןוא טנעה יד ןופ ערעדנא סָאד אב סנייא יז
 ייז ןבָאה לָאמ סָאד -- ,ןעגנידסיוא ןוא זַײרּפ רעד ףא ןַײז ףעסיומ ,ןסַײר
 טלמעד גָאט ןצנאג א ןיוש טָאה רעױּפ א ןשקא ןא ןוא ,טכאמעג טנאה ןייא
 םיא זיא ןטשרע ןופ זַײרּפ רעטלעטשעג רעד ףא ןוא ,ןײטשּפָא טנָאקעג

209 



 טשינ ןשָארג ןייק ,טשינרָאג ןייק םענייק ןופ טַײצ רעצנאג רעד ראפ
 ןופ טנאוו רענרעזַײא ןא ראפ יװ זיא רעױּפ רעד .ןרָאװעג טרעכעהעג
 ןיוש טעװ רע זא ,קידנעעז ,ןוא ,ןענאטשעג טַײל עטדערעגפיונוצ-טסעפ
 ןעגנוװצעג רע זיא ,ןלעױּפ טינרָאג סענָאשקא רעטסערג ןַײז טימ ָאד
 רע יװ ,בלאה ראפ ןפיוקראפ טזומעג ןוא ןבעגוצכָאנ ,ןטערטוצּפָא ןעוועג
 .טנכערעג ּפָאק ןיא ךיז אב ןוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה

 ןבָאה ייז סָאװ ,קיניײו םענופ טרעטיבראפ -- םירעיוּפ עניימעג יוזא
 ערעדנא ףא ןעמ טָאה ,עכעלגעמראפ רעמ יד ,רעמ סָאװ ,יד ןוא ,טכארבעג
 יז ןכלעו ףא ,ןבשזעכ ןיא ,סָאמ ןיא ,גָאװ ןיא -- טראנעג םינאפיוא
 -כעלגעמ רעמ אב ,רָאי רעדנא ןא ןיא סָאװ ןוא ,ךאווש ןעווװעג ןענַײז
 בָארג -- לטימ סָאד טָא ןעמ טָאה ,ןעלדנאהוצסיוא ךיז רעכעלטנרָא ןטַײק
 קיצַײג יוזא טינ ןוא טפָא יוזא טינ--ןראנ וצ רעױּפ םעד ןבשזעכ ןיא
 .טצונעגסיוא

 ןעיירפ וצ טאהעג טנורג קיניײװ ןבָאה עכעלגעמראפ יד ךיוא זא ,יוזא
 רָאג ןופ ןיוש טדערעגּפָא .דיראי םענופ סעכאנ ןבָאה וצ ןוא קירעביא ךיז
 עצנאג טימ דיראי ןפא ןענַײז סָאװ ,לשָאמעל ,ןטנארעוויל יװ ,עסיורג
 ענעגנודעג ,טַײװ ןופ ןבירטעג ייז ןבָאה סָאװ ,ןעמוקעג דרעפ סענובאט
 ײז ןוא ןעװעדָאה וצ ייז ,ייז ףא ןבעג וצ גנוטכא ףא טאהעג ןשטנעמ
 ןעזסיוא ןפראד דרעפ יװ ,ץוּפ ןוא ץנאלג ןקירעהעג םעניא ןטלאה וצ
 סיורג טלדנאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטנארעוויל יד -- ,דיראי ןפא ןעמוק םאב
 -כאילש ףא ,םיצירּפ ףא דרעפ ענעמונעגסיוא רָאג טימ טלעטשעגסיוא ןוא
 -ַײז -- ,םיניוק ערעניימעג ףא -- עטליּפשעגסיױא רעקינייוו טימ ןוא ,עט
 ןא ףא רָאנ יו ,ןבילבעג דרעפ עטריפעגסיורא יד טימ לָאמ סָאד ןענ
 -כאמ ,ּפאנק םינָאלאב ,רעפיוק לַײװ :;ןזַײװאב ייז ףא רָאנ ,גנולעטשסיוא
 עמ זא ,יוזא :ענעשעק סמענייק ראפ ןוא ךעלטירטוצ טינ ןזַײרּפ יד סעמ
 יד טימ ,ןייגוצ טנעָאנ טינ רעבָא ,ןקוק ןעניגראפ טנָאקעג רָאנ ךיז טָאה
 ןגיוא יד עליפא ןעוו ,קעשייכ ןטסערג םאב עליפא ,ןרירוצ טינ ךיז טנעה
 .ןפיוק וצ רעגאב ןופ ןוא ןלעװ ןופ ּפָאק ןופ ןכָארקעג ןענַײז

 ןבָאה ?סעציװָאהרָאט , יד ,ץעלּפ-דרעפ יד .טנערבעג ןבָאה ןטנארעוויל
 טינ ,טכליהעג טינ קאנק-ןשטַײב ןופ ןוא ןווּורּפסױא-דרעפ ןופ לָאמ סָאד
 טנעה יד ןיא ךיז ןּפאלק ןופ טינ ,ןטנארעוויל ןשיװצ יו ,לדנאה ןכיוה ןופ
 -מָאק עסיורג יד ןיוש ךיז ןבָאה סערָאצ סיורג ןופ ןוא -- םיניוק יד טימ
 יז אב ןיוש טָאה סע ןוא ,ןבילקעג ךעלקנעש עניילק ןיא ערעייז סעינאּפ
 -ניײרא לדנאה ןיא רענַײגיצ טימ ךיז ןבָאה ייז זא ,ַײברעד עליפא ןטלאהעג
 -רעסָאװ בילוצ רָאנ ןיילא ,ןייטש קידיײל טינ בילוצ רָאנ ןיילא ,טזָאלעג
 .לדנאה רָאנ ןכלעוו-יבא ןוא זיא-טינ

 ןגעלפ סָאװ ,ךעלדניז עכעלטשריפ ןוא ןפארג-דנאל ,םיצירּפ טימ ךיוא
 :רעטלאווראפ-ףיוה ןוא ןעמָאנָאקע טימ ןעמוק ,טגָאזעג יװ ,ןרָאי עלא
 םיצירּפ יד ,ייז ןוא ,ןצעזּפָא סטוג שיצירּפ ןלָאז ,רעטלאווראפ יד ,ענעי
 אב -- ,שרעדנא סעּפע אב רעבָא רעמ ,ַײברעד ןַײז וצ לסיב א ,ןיילא
 טימ ךיוא -- עטזײלעגּפָא ןוא ענעמוקאב סָאד ןעגנערבסיוא ןוא ןעילוה
 ,ךעליירפ טינ לָאמ סָאד ,.אֹא ןפארג-דנאל ,םיצירּפ טימ ,ייז
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 -טימ טינ טציא ןעמ טָאה עּוװוט סעיטראּפ עסיורג ןופ ןרעטסומ ןייק
 -כָאס-דנאל ןוא .שינעטערעגמוא ןא לַײװ ,ןעוועג טשינ לַײװ ,טכארבעג
 לָאמ סָאד ךיז ןבָאה ,ךיז טוט טנגעג ןיא ָאד סָאװ ,טַײװ ןופ קידנרעה ,םיר
 ןבָאה ,ןעמוקעג ָאי ןענַײז סָאװ ,יד ןוא ;ןטלאהעגּפָא ןרָאפ וצ דיראי ןפא
 ָאא סָאד עליפא טװעשַייעג גנאל ךיז ןבָאה ,טלַײעג קירעביא טינ ךיז
 ןופ עקיזיר רעד ראפ ,סנטשרע ,קידנבָאה עריומ ,ןפיוקוצנַײא עכעלגעמ
 ןלעװ רעמָאט :ץנערוקנָאק ראפ ךיוא ,סנטייווצ ,ןוא ,ןזַײרּפ עכיוה וצ יד
 יה ןופ סערקאי םעד קידנסיװ ,ןטנגעג ערעדנא ןופ םירכָאס ערעדנא
 יּוװט עקיליב רעמ טימ ןטנגעג ענעטָארעג רעמ ענעי ןופ רעהא רעטעּפש
 .ןקיזינ קראטש ייז ןלעװ ייז ןוא ןעמוקרעטנוא סע

 ,יד ןוא ,טשינ טאמיק ,קיניײװ ןעוועג טלמעד טלעג זיא םיצירּפ יד אב
 עצנאג סָאד ייז טימ ןבָאה סָאװ ,יד .הד ,טקוקעגסיורא ייז ףא ןבָאה סָאװ
 קירוצ סָאד ,דיראי ןפא ,טציא ןיימ ןטימ ,ןעִילעג טלעג ייז ,טלדנאהעג רָאי
 ךרוד ייז ןבָאה סָאװ ,יד ,עקינייא .טראנעג ןבילבעג ןענַײז ,ןעמוקאבסיורא
 קירוצ ןענַײז ענעי ןוא ,טקישעג סרעלקעמ יד ןבָאה ,ןעִילעג סרעלקעמ
 יעצ ןוא עטגערעגפוא ןופ ענעבירטעגסיורא טפָא ,עסאלב-בלאה ןעמוקעג
 -נא .טזָאלעג טינ לעװש רעד ףא עליפא ייז ןבָאה עכלעוו ,םיצירּפ עטצייר
 -עגּפָא רעסעב טינ ךיוא ןבָאה ,ןעגנאגעג ןיילא ןענַײז סָאװ ,רעדיװ ערעד
 ,טרָאװ טוג ןייק טימ עליפא עגאל רעשיצירּפ רערעווש ןופ ןוא ,ןטינש
 .ןעמוקעג םייהא טשינ רעטעּפש ףא גָאזוצ ןייק טימ עליפא

 ןליוו ייז יצ ,ןליוו יז יצ -- ןבָאה סעָאװלאה-לאב זא ,ךעלדנעטשראפ
 -נילשּפָארא טזומעג טָארקנאב ןשיצירּפ ןקילַײװטַײצ ןליטש םעד -- טינ
 ןבָאה םיצירּפ ןעוו .הד -- ,ןָאט שרעדנא לַײװ ,עריירב ןייק לַײװ ,ןעג
 -לאב ןבָאה -- ,ןזָאל גנאג ןיא ןעלסקעוו יד ךַײלג ,ןלָאצ וצ טינ טציא
 יזא לַײװ ,טינ ןעמ טוט יוזא ,טינ גנאג ןייק זיא ,טסּוװעג סעָאװלאה
 טימ לָאמנייק ףא ,ןסַײרנַײא ןזומ םענעי טימ ןיוש קיבייא ףא ייז ןלעוו
 .ןכאמ טינ טפעשעג ןייק ןיוש רעמ ייז

 ךיוא ,ךעלריטאנ ןוא ,עלא טימ טאמיק ןפָארטעג רָאי סָאד טָאה יוזא
 :רעמ ךָאנ ?םאנסיוא ןא ראפ רע זיא סָאװ לַײװ ,רעבשאמ עשיומ טימ
 -ַײז ,טלָאצעג טשינ סעָאװלאה עטלא יד ןבָאה םיצירּפ סָאװ ,גונעג טשינ
 -ראפ ןעוװעג ןעגנוװצעג ,ןעוועג ןעזוצסיורָאפ זיא'ס יװ ,ךָאנ ייז ןענ
 -ַארּפ עכיוה ףא ,ןעגנוגנידאב עטכעלש ףא טזָאלעג ךיז ,עַײנ ךיז ןפאש
 -נַיײרא טלעג סָאװטע יבא ,ןצעזראפ וצ םוטנגייא רעקיטש עקיטכיוו ,ןטנעצ
 עשיצירּפ ןופ ןוא ןּפמורשנַײא ךיז ןזָאלרעד וצ טינ יידעק ,ןעמוקאבוצ
 .ןגָאזּפָא ךיז ןשינעפרעדאב

 טיונ סיורג ןיא טלמעד ןבָאה -- רעסערג ַײס ןיילק ַײס -- םיצירּפ
 עניוזא ןיא רעדייסעק ךיז ןדנעו ייז ןעמעוו וצ ,יד אב ןוא ,טקעטשעג
 יד ןענַײז -- ,סעָאװלאה-לאב ןוא ןרָאטנָאק-טלעג עשיטָאטש וצ -- ןלאפ
 ,םיצירּפ יד ,ייז ,ןליו ןטסעב רעייז אב עליפא ,ןדנובעג ןעוועג טנעה
 ףפלעהוצסיורא ,טכאמעג טפעשעג רעדייסעק ןבָאה ייז עכלעוו טימ

 ןא ךָאנ לָאמ סָאד ,םיצירּפ אב טיונ רענעי רעסיוא ,זיא ךָאנ וצרעד
 ,דיראי ןפא עסַײמ רענעעשעג א רענייא סעמכאמ ,ןעמוקעגוצ ערעדנא
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 -כַײר ,עטסנעעזעגנָא טסרעמ יד ,םיצירּפ לייט רעטסערג רעד ,עלא סָאװ
 ןעװעג ןענַײז ןיז עכעלטשריפ ןוא ןפארגידנאל יד טימ ןעמאזוצ ,עטס
 -נָאמוא עסיורג טימ טקעמשעג טָאה סָאװ ,עסַײמ א ;ריא ןיא טשימראפ
 לַײװ ,ןטילעג ןעוועג ריא ןופ ןטלָאװ ליפ ,םיצירּפ ראפ ןטַײקכעלמענעג
 ,ןטייק טימ ,ריביס טימ טעָארדעג ןוא טאראפ-עכולעמ ןיא ןעגנאגעג זיא'ס
 ךָאנ רעשפע ןוא ,ןגעמראפ ןופ גנוריקסיפנָאק ןוא גנוקישראפ
 ...רעגרע

 ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רע-70 יד ןופ ָאד ךָאד ךיז טדער'ס
 םענופ דנאטשפוא ןשילױּפ ןכָאנ סָאװרָאנ טשרָאקָא סָאװ ,ןרָאי יד ןופ
 ןופ עליפא ,םיצירּפ לייט רעסיורג א ןעוו ,טלמעד ןופ ;ןטי63 ןטסוװאב
 ןגעלעג זיא רע שטָאכ סָאװ ,ָאד ןדייר רימ ןכלעוו ןגעוו ,טנאק רעזדנוא
 ןבָאה קינייו שטָאכ סָאװ ,ןשינעעשעג עסיורג ןופ טַײז א ןיא לסיב א
 ,טרָאד טינ לַײװ ,ןעמונעג לײטנָא ןראבלטימוא דנאטשפוא םענעי ןיא
 -ולעמנגעק רעד וצ ליפעגטימ רעבָא ,ןטקנוּפ-טכאלש יד ,טנאק םענעי ןיא
 ענעדיישראפ טימ ,טלעג טימ -- ןזיוועגסיורא ךָאד יז ןבָאה גנוגעוואב-עכ
 -פוא םענופ ךָארב ןכָאנ ןטלאהאבסיוא ןוא ןפלעהטימ טימ ,עציטש ןטרא
 .ואא ,ןטלאהאבסיוא טרָאטעג טינ טָאה עמ סָאװ ,םעד דנאטש

 -פוא ןכָאנ ןבָאה ,עכַײר רעקינייו ןוא עקיטכיזרָאפ רעמ יד ,עקינייא
 ,טזומעג סָאװ ,סָאד ןעגנולשעגּפָארא ןבָאה ייז .ןסאּפוצ ןעזעג ךיז דנאטש
 ךיז ,ןגיוצעגנָא עקסאמ א ךיז ףא ןבָאה ,עופער א ףא סטעפ קידלקע יװ
 אב ,ענעגייא ןשיװצ ,ליטש רעד ןיא ןוא ,ןבעגעגרעטנוא טשרעמיולק
 ךיז ,טעװעמרוטשעג ,רעסעלש ןוא ןפיוה ערעייז ןיא ,ןריט עטכאמראפ
 -ראפ ןופ טפָאהעג ןוא ןטַײצ ערעסעב ןגעוו טמיורטעג ,ןסיבעג בַײל סָאד
 .ףליה ףא ןטַײז ענעדייש

 ערעייז ןבָאה ,טאהעג דלודעג ןייק ןבָאה ,ערעכַײר רעמ יד ,ערעדנא
 טשינ ,ראצ סיורג ראפ ןוא ןגָאלשעגפיונוצ טלעג ,טפיוקראפ סעקטנָאיאמ
 .ןבילקעגרעביא ךיז סדנאלסיוא יד ןיא ץעגרע ,עַײנ סָאד ןעזוצ קידנענעק
 סעטאט יד סָאװ ,עטאווערָאנָאה סיורג רעבָא ,עכַײר ךיוא ,ערעדנא רעדיוו
 ןענַײז -- סעקטנָאיאמ ןוא סעָאלכאנ ,ןדרע ערעייז -- עשורעי סעדייז ןוא
 יד ףא ןענַײז ,ןדיישעצ ייז טימ ךיז ןענעק טינ ףא ןעוועג רעַײט יוזא ייז
 רעוו רעבָא ,ןטָארטעגסיױורא טינ ,ךעלריטאנ ,ןפָא ןענַײז ,ןבילבעג רעטרע
 ,ענעי טָא ןופ ,ייז ןופ רערעדעי זא ,טסּוװעג טָאה ,ןסיוו טפראדאב טָאה'ס
 סָאװ ,םעד םעלא וצ עניס ןוא טפיג ,סעלָאּפ יד רעטנוא רעַײּפ טגָארט
 אב טָאה סָאװ ,טימרעד טפאשראפ טסגנא אזא ,ןָאטעג ייוו יוזא ייז טָאה
 ןוא ןשרעה וצ ףא טביורעג טכער עקידסעריוד ערעייז ,טשרעמיולק ,ייז
 .םוטנגייא ןוא בַײל-סקלָאפ ןרָאג ןפא ןקיטלעוועג

 יו ,טאהעג גיוא ןיא ייז ,טקוקעגכָאנ טוג םורעד ייז טָאה טכאמ יד
 יז יידעק ןוא ,טקראטשראפ ייז רעביא טכיזפוא יד טנָאקעג רָאנ טַײװ
 ,ןסיוורעד ךיז גנעג עמייהעג ןוא סעווָאשכאמ ערעייז עלא ןוא ןקוקכָאנ
 טפָא ,טקורעגנַײרא ןשטנעמ עטפיוקעגרעביא ענעגייא ייז ןשיווצ יז טָאה
 -נַײא ,טלדנאהעגנַײא רעריּפשסיױא ךיז ,עוויווס רענעגייא רעייז ןופ עקאט
 .טאראפ ףא יײז ןוא טפאשַײרטעג ףא ךיז -- טפאשעג
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 ,סערָאצ סיורג ראפ יצ ,טינ ןסייוו רימ :ןעשעג טלמעד זיא ,טָא זיא
 יצ ,טכעלש ןעגנאגעג ןטפעשעג יד דיראי ןפא ןענַײז םִיצירּפ יד אב סָאװ
 ךיז ןבָאה ,ןעיָאזיב םוצ ייז ,סָאװ ,טַײקכעלמענעגנָאמוא ןוא טסגנא ראפ
 סעוויוכ עקירָאיאראפ יד סָאװ טימ טאהעג טינ ,ןעיירדסיוא טנָאקעג טינ
 טינ ייז זיא'ס ןוא ,ןפאשנַײא סעָאװלאה עַײנ טזומעג ךָאנ ןוא ןלָאצ וצ
 יז ןוא ,טוג טינ ןצראה ןפא םיצירּפ ראפרעד ןוא ,ןעמוקעגנָא גנירג
 ,ראפרעד טשינ זא ,ךיוא רעבָא ךעלגעמ .ןעיירטשעצ טלָאװעג ךיז ןבָאה
 ןוא -- ןָאט עילוה ןסיורג א טדערעגּפָא םיצירּפ יד ךיז ןבָאה לאלכיב רָאנ
 .טמיטשאב סָאד טכאנרעדפא ןא םענייא ףא

 -לע ךיוא ,םירעכָאב-בעל עגנוי ,ןעמעלא ראפ :ןעמונעג לײטנָא ןבָאה'ס
 יִצ ,ןבָאה ענעסאכ טינ לָאמנייק ןלעװ סָאװ ,עניוזא ,ענעסעזראפ ,ערעט
 -נילרא טנגוי רעד ןיא ןזיוואב ןבָאה ייז סָאװ ,ןטַײקנארק עסיוועג סעמכאמ
 -יצירּפ רעביא ,טאלג יוזא יצ ,ןליופ וצ ןיוש רעטלע רעד ףא ןוא ןּפאכ
 .ענעסעזראפ ,סעילָאקנאמ ןוא ןזירּפאק עש

 יז ןטלאה םייה רעד ןיא סָאװ ,עניוזא ךיוא ןעמונעג לײטנָא ןבָאה'ס

 ,טרעדָאפ רעגייטש רעד יו ,ןבעל א ןריפ ןוא סעילימאפ ןבָאה ,טאטש

 סָאװ ,סניוזא ךיז ןעמ טביולרעד ,דיראי ןפא קידנעמוק ,לָאמ סעדעי רָאנ

 .לָאמניײק ,םימַײט עסיוועג רעביא ,םייה רעד ןיא

 ,עגנוי יד טרָאפ טנװָא םענעי ףא רעבָא רעקיא רעד ןוא טּפױה רעד
 יז סָאװ ,רענידאב ערעייז ךרוד ןוא ,ןעמונעג ךיז ףא סָאד ןבָאה ייז ןוא
 ןליופאב זיא ,טכארבעגטימ ןעמייה עשיטאט ערעייז ןופ ךיז טימ ןבָאה
 י-ּפיה א טימ ןוא ;טרעדָאפעג ךיז טָאה'ס סָאװ ,סָאד ןליפוצסיוא ןרָאװעג
 ןריט טַײז רענעי ןופ זיא ךעלרעלקעמ ןוא רעלקעמ ערעטצניפ לָאצ רעש
 ,ןעוועג טדערעגּפָא (טלדנאהעג טינ עניוזא טימ ןעמ טָאה בוטש ןיא לַײװ)
 ראפ .ןרָאװעג ןפאשעג זיא טלעג ןוא :ןדײרּפָא טפראדאב טָאה עמ סָאװ
 ןלָאז םעד ןיא סעצילָאּפ יד זא ,עלעטיילקי"ןדיינאג, ןראפ -- ןעמעלא
 עסיורג ךיוא יוזא ןענַײז םיצירּפ לַײװ ,ןרעװו רעטיש קראטש לָאמאטימ
 ןוא ךיז טזָאלעצ עמ ןעװ ,ךיז טדניבעצ עמ ןעוו ,טארפיב ,רעכיורבעג
 .ןרעקאלפעצ ךיז ןעילוה ןיא טייג עמ

 ראפ ךיז טרעדָאפ'ס סָאװ ,םעד ןופ ןכערב ןשיט טפראדאב ךיז ןבָאה'ס
 טימ ךיוא ןוא ,ןעקנירט ןוא ןסע ןופ -- רעסינעג ןוא טסעג עכיוה עניוזא
 ,ןעוועג טדערעגּפָא זיא רעזַײה-ערייװא ןוא -דנאש ןופ רעלקעמ ערעטצניפ
 ,ייז ןוא ,ןפָאלעגמוא טעילאּפראפ קראטש גָאט םענעי ןענַײז ענעי ןוא
 -קעמ רעד עלערעּפ רעטנאקאב רעזדנוא טימ ךיז ןבָאה ,טַײז רעייז ןופ
 ןופ יז לָאז ,ןקעלק טינ רעזַײה-דנאש ןלעװ רעמָאט :טדערעגפיונוצ ןרעל
 יד -- ןלעטשוצ ןעמאיווערע ןוא ןעמא-דנאש-בלאה ןופ ,?עריוכס, ריא
 ןיא ךיז ןלעוו םיצירּפ ןעו ,טעּפש ףא ,עקנאילוה רעד ךָאנ ףֹא םִיצירּפ
 .ןייגעצ ןרעמיצ ערעדנוזאב ערעייז

 ,זױה-רָאפנַײא ןיא ןעטָאנױסָאנ אב טפראדאב סָאד טָאה ןעמוקרָאפ
 י-נַײא ןגעלפ'ס ּוװ ,טרָאד ,עטסמענרָאפ רעמ ,עטסעב יד ןופ םענייא ןיא
 -דא ןוא -סגנוריגער ענערָאפעגנָא רעדָא ,םירכָאס עכַײר רָאג רעדָא ןייטש
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 -טַײװ רעד ןופ ּפָארא ןעמוק יײיז ןעוו ,רעטכיר יװ ,טַײל-עיצארטסינימ
 .וואא ןרָאזיװער ,סעקינזיצקא ,טעּפשימ ןגיה א ףא טָאטש-עינרעבוג רעכעל

 ערעדנא ןיא יװ ,רענַײפ ןעוועג טרילבעמ םורעד ןענַײז ןרעמיצ יד
 -עט טימ ןליד .ןלָאכעשט טימ סעּפאנאק ןוא ךעלקנעב .רעזַײה-רָאפנַײא
 ,רעמיצ רעדעי ןיא טנעװ יד ףא ןלארענעג ןופ ןטערטרָאּפ טימ ,ךעלכיּפ
 א ןעוו ,ףורעד טנכערעגסיוא -- ,רעמיצסע ןסיורג א םענייא ןיא ןוא
 ןייא וצ רעמיצ ןייא ןיא ייז לָאז'ס ,ןסע ןעמאזוצ טעװ עינאּפמָאק עסיורג
 -רָאּפ-רעסיײק א ךיוא ,רעמיצ םענעי ןיא ,טרָאד -- ןרעװ טגנאלרעד שיט
 ףא קָאבול רעקיבראפ-קיליב א -- ,עיצאנָארָאק וצ ,ןיורק רעד ןיא ,טערט
 סָאװ ,ןטערטרָאּפ עניוזא עלא טרָאס רענעי יװ ,ריּפאּפ טריזאלג ףַײטש
 ןוא טלעג ןיילק ראפ טפיוקראפ לָאצ רעסיורג א ןיא קרעמ עלא ףא ןרעוו
 .רעכיורבעג ןסיוועג א ןופ קאמשעג םענענאטשענּפָא םוצ

 ןענאטשעג טנפעעצ ןרעדנא ןיא סנייא ןרעמיצ יד ןענַײז לָאמ סָאד
 םוקנעמאזוצ-טּפיוה רעד ןוא ,שימייה ןוא טנאקאב רעײטשנַײא עלא לַײװ
 -עג זיא סָאװ ,רעמיצסע ןיא ןעוועג טיירגעג זיא שיט רעסיורג רעד ןוא
 -ץילב ןימ א םענייא ןופ ךיוא ,שיט ןפא טכיל ןופ ץוכא ,ןטכיולאב ןעוו
 .ןעגנאהעגּפָארא עילעטס טימ ןופ זיא סָאװ ,ּפמָאל

 דימָאט ןיא סָאװ ,רעד ,עינאסכא רעד ןופ סָאבעלאב רעד ,עטָאניןסָאנ
 בילוצ סָאװ ןוא ,ןענידאב ןוא ןעמענוצפוא טסעג עװעשָאכ-ךיוה טניווװעג
 ןפא ןוא טמעקעג רעביוז קידנעטש דרָאב ןַײז םיא זיא גנונידאב רעד טָא
 ,רע -- ,עלעקלעמראי ןדַײז א ןגָארטעג ,רעווראס עסַײמ ,רע טָאה ּפָאק
 -פעשאב סרעדנוזאב טנװָא םענעי ווערע ןופ גָאט םעד זיא ,עטָאנ-ןסָאנ
 ,ןלעטשסיוא ךעלקנעב יד ,ןטיײרּפשראפ שיט ןסיורג ןטימ ןעוועג טקיט
 ןעוו ,ךָאנ רעקירעד ןוא ;ןשיװ ךעלזעלג ,רעזעלג ,רעלעט ,ןקינייר ןּפמָאל
 עטָאניױסָאנ ןעוו ,ןלעטשעצ טפראדאב עטײרגעגנָא סָאד שיט ןפא טָאה'מ
 טאמיק זיא ,דאצ ןשיצירּפ ןופ טאהעג טינ ךיז רעביא רעעזפוא ןייק טָאה
 יו ,רעמ ןימ רעדעי ןופ טפראדאב טָאה רע ןוא ,ןעוועג סָאבעלאב ןיילא
 סָאד יידעק ,ןעמענּפָארא .הד ,ןלעטשּפָארא ךיז ראפ ,ןלעטשפורא שיט ןפא
 -ראפ וצ ןרעדנא ןא רעדָא עלעטיילק-"ןדיינאג , ןופ סָאבעלאב םעד קירוצ
 -קעווא ןייא ןיא ןוא שיט םוצ ןגָארט ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה רע .ןפיוק
 יד ,טעבראעג ּפָאק רעד םיא טָאה טַײצ עצנאג יד ןוא ,שיט ןופ ןגָארט
 יצ ,טװעשַייעג ךיז ,ןגָאלשעג עייד רעד טימ ךיז רע טָאה טַײצ עצנאג
 -יא קעווא שיט ןפא טינ רע טלעטש יצ רעדָא ,ּפַארא ליפוצ טינ רע טמענ
 טָאה רע עכלעוו ,ךעלטסעקדןַײװ יד וצ ןפָאלעג לָאמעלא זיא רע .סקירעב
 טָאה רע סָאװ ,ענעי רעסיוא ,טיירגעגנָא רעמיצ ןרעדנוזאב א ןיא טאהעג
 ןוא ןעזעג ,ייז ףא טקוקעג טָאה רע ןוא ,טלעטשעגקעווא שיט ןפא ךַײלג
 טעװ רע ןעװ ,םעד ךָאנ ,ןענעק רע טעװ לפיוו ,ןעוועג וועשאיעמ ךיז
 .ןזָאל ףיוקראפ-קירוצ םוצ רעדיוו ןוא ךיז ראפ ,ןרעקישנָא םיצירּפ יד

 טאהעג גנוקנערק עסיוועג א ךָאנ ךיוא ,טעבראיּפָאק רעסיוא ,טָאה רע
 עכלעוו ,ענעשאוועגסיוא ,ענעדָאבעגסיױא יד ,ןדיומ ענעבירטעגנָא יד ןופ
 זױה-רָאפנַײא קע ןיא ץעגרע רעמיצ ןרעדנוזאב ןלופ א ןעמונראפ ןבָאה
 טכאמעג ךיז טָאה רע .טראוועג ייר רעייז ףֹא ,טַײצ רעייז ףא ןבָאה ןוא
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 א רָאנ ,רע טינ טָאה ןכאז עניוזא טימ לַײװ ,עטָאניױסָאנ ,קידנסיוװ טינ
 קידנליפ ,רעבָא ;טאהעג ןָאט וצ ,ןטלעז ךיוא סָאד יא ,סערָאשעמ רעטצעל
 רעמיצ םענעי ןופ ריט יד ןעזרעד טָאה רע ןעוו ןוא ,ןגיּפשעג רע טָאה ,ייז
 ,ןקורסיורא ךיז ענעי ןופ רענייא ןופ רעּפרעק א ,ּפָאק א ןוא ןענעפע ךיז
 ,טקרעמאב טשינ ,טשרעמיולק ,יײז טָאה רע .טרעגרעעג םיא סע טָאה
 רע טָאה ןצראה ןיא רָאנ ,טכאמעג קידנעעז טינ ךיז ןוא ןפָאלעגַײבראפ
 ?עסָאנראּפ בילוצ טינ ןעד ןעמ טוט סָאװ ?ןעמ טָאה עריירב א :טצפיזעג
 -רעפעג זיא ייז ןגָאזּפָא סָאװ ,עניוזא טימ ןָאט וצ טָאה עמ זא ,טארפיב
 .ךעַײש טינ רָאג זיא ןבעגכָאנ טינ ןוא ,ךעל

 ןסעמע ןטימ טאהעג ןָאט וצ לָאמ סָאד טָאה עטָאנױסָאנ :קיטכיר לַײװ
 סָאװ ,םענעסאלעגסיוא ןוא ןטעילָאכעגסױא ןסעמע ןטימ ,ץנארק-ןעמולב
 .ןבעגסיורא ךיז ןופ ןענָאק םיצירּפ רָאנ

 םענופ ןוז ןטסקיצנייא ןטימ יוװ ,לשָאמעל ,אזא טימ ,ןעמעלא ראפ
 ןעוועג גונעג זיא סָאװ ,עגָארעזָאק ףארג ןטלא טנאק ןצנאג ןפא ןטסּוװאב
 .זיא ןוז רעד רעװ ,ןסיוו ןיוש לָאז עמ ,ןטלא םעד ןענעק וצ

 ןבָאה סעדנעגעל רעבָא ןעװעג טשינ ןיוש זיא ןיילא רעטלא רעד
 ,יוװ .רערעדנא רעד ןופ רעקידענושעמ ענייא ןגָארטעג םיא ןגעוו ךיז
 וצ םילייק ענעַײלעצרָאּפ ענעדיישראפ טפאשנדַײל ןַײז ןגעוו ,לשַאמעל
 טעטאהעגנָא ןוא טלעטשעגסיוא טאהעג רע טָאה ןרעמיצ עצנאג .ןעלמאז
 ןופ רעדליב ,סעזאוו ,ןצאט ,ךעלצעט ,ךעלכעלעש-ייט ענעדיישראפ ןופ
 -נעל ענעדיישראפ ןופ טָאה רע סָאװ ,ןסיירג ענעדיישראפ ןופ ַײלעצרָאּפ
 .ןבירשעגסיוא ןוא טפאשעגנַײא ךיז רעד

 וצ -- טפאשנדַײל עטייוצ א טאהעג רע טָאה ,קיניײוו םיא סָאד זיא
 -לאווראפ ןרעמיצ עצנאג רע טָאה ייז טימ ךיוא סָאװ ,סעקלויל-רעכייר
 לָאּפ םעד זיב ןוא ףורא עילעטס רעד זיב ,ןעגנאהאב טנעװ יד ,טרעג
 -נַײא רעדנעל יילרעלא ןופ ,ןיטשרוב ןופ ,ץלָאה ןופ ,םייל ןופ -- ןטנוא
 עלא ןופ ןוא ,עיצענעוו ןופ שזא ,ַײקרעט ,עיסרעּפ ןופ ,יה ןופ ,טלדנאהעג
 -רעד ןעמ טָאה ,עקפאד ןוא ,סעייבטאמ ןאד .סעקלויל סעכור ערעדנא
 ןיוש ,ענעבירעגּפָא ,ענעבָארגעגסיױא ,סָאטסירכ ןטלא םעד ראפ ןופ ,טלייצ
 ,טרעוו ןייק םעליוא ןטיירב ןראפ ןוא ןענעקרעד וצ טשינ סעיסיוא ןייק
 -ושעמ זיב טעכָאקעג ייז ןיא ךיז טָאה ,עגָארעזָאק רעטלא רעד ,רע ןוא
 ,לקיטנא ןא לָאמא םענייא ראפ קעטנָאיאמ ןבלאה א ןבעגּפָא זיב ,סאג
 ןוא םאנסיוא ןא ,שעדיכ א סָאד זיא סמּוייזומ-טלעוו עטסערג יד ןיא סָאװ
 .עצמינעב טינ לאלכיב

 ןדַײלרעד וצ ךָאנ ןזירּפאק ןוא ןטפאשנדַײל עלא יד טָא ,עליימ זיא
 זיא רעטלע רעד ףא רעבָא .עכעלשטנעמ טרָאפ רעבָא ,עשיצירּפ שטָאּכ
 ןעלמאז ןעמונעג רעירפ טָאה רע ןוא ,ןרָאװעג לוד רעטלא רעד ןיוש
 יװ ,ןשינעפעשאב עקידעבעל רָאג ךָאנרעד ,טלעװ רעד רָאג ןופ ,ןטאלאכ
 ןופ ,טכעלשעג ןכעלנעמ ןופ סעקילראק ,סעקילאק ,ןעלּפירק ענעדיישראפ
 -ענעּפ עלעג-טלא טימ ,ענעמונאב ,ךעלציּפ ,עניילק ,טכעלשעג ןכעלבַײװ
 -מאז סָאד ןיילא ךָאנ ןעוועג קינייװ םיא סָאד זיא .ןשטיינק טימ ןוא רעמ
 -- ןוא ,ןרָאּפ וצ ןוא ןכאמ וצ ענעסאכ עלא ייז ןלאפעגנַײא םיא זיא ,ןעל
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 -אכ יד ףא ןוא -- ,ןגיּפשעג ןוא טלייצרעד ךיז ןעמ טָאה -- ,"עפ ,עפ.
 רע זא ,טאהעג רע טָאה עגָאסאה א ןוא ,טעילוהעג סיורג רע טָאה סענעס
 רעד ךָאנ רָאפ טמוק'ס סָאװ ,םעד אב ןַײזַײב ךָאנ ןלָאז טסעג יד טימ
 -ךיוב זיב ,ײברעד רעקיש-ענושעמ ןוא ןקוקוצ ,ןייטש עקאט ...ענעסאכ
 .רעטכעלעג ןופ ןעשטאק ךיז ,שינעכעטש

 ןיילא רע טָאה דנאטשפוא ןסייב .ןרעטיב א טאהעג רע טָאה ףָאס א
 סָאד רָאנ ןטכאלש ןופ טַײװ ןוא טלא לַײװ ,ןעמונעג טינ לײטנָא ןייק
 טלמעד עניוזא טוג טָאה סָאװ ,טכאמ יד ןוא ,ןטלאהעג טינ רע טָאה ליומ
 רע טָאה געהנימ א סעמכאמ :טלאה רע יװ ,טסּוװעג טָאה ,טריּפשעגכַאנ
 יאב םיא טָאה טכאמ רעד ןופ רעצעמע ןעוו ,לָאמ סעדעי זא ,טכאמעג ךיז
 -אב ןוא טכאמעג קנארק לָאמ סעדעי ךיז רע טָאה ,סָאלש ןַײז ןיא טכוז
 רענעי ןוא ,ןעגנערב רעמיצפָאלש ןיא ךיז וצ רעבָאהטכאמ םעד ןליופ
 טנאוו רעד וצ ,ןקידנפָאלש א טשרעמיולק ןפָארטעג לָאמ סעדעי םיא טָאה
 םעד טימ ,סָאד טסייה יו ןטעקאנ א טימ דימָאט ןוא ,טעווערעקעגסיוא
 סעדעי ךיז טָאה רע .טקעדעגוצ טשינ ,ליוה רעּפרעק לייט ןקידנעטשנַאמוא
 -לושטנא טשרעמיולק ךיז ןוא טּפאכעגפוא יו ןעמוקנַײרא סמענעי אב לָאמ
 סָאד .ןרעגמוא טינ רָאג זיא סָאד זא ,טסּוװעג ןעמ טָאה ןסיוו רעבָא ,טקיד
 רעד וצ ערעמוא ןוא גנויצאב ןַײז טימרעד יידעק ,ןטסימוא רע טכאמ
 .ןזַײװּוצסיױרא טכאמ

 עשיסור ערענעלק יוזא רע טָאה רעַירפ סָאװ ,וצרעד ןעגנאגרעד זיא'ס
 טָאה'מ זיב ,ערעסערג ךָאנ ןוא ערעסערג ךָאנרעד ,ןעמונעגפוא עטמאאב
 זיא ףָאס רעד ןוא ,טסּוװרעד רעטצנעפ עכיוה יד ןיא רָאג ןופרעד ךיז
 ןשירעטילימ ןסיורג א ראפ ךָאנ עבלעז סָאד טָאה רע ןעװ זא ,ןעוועג
 -נָאיאמ ןַײז ײבראפ ,טנאק רעזדנוא ַײבראפ זיא רעכלעוו ,טכאמעג ןאמ
 -אב קראטש רענעי ךיז טָאה ,ןעגנאגעגכרוד לייט-רעטילימ א טימ ,קעט
 ,קידנגערפנָא טינ םענייק אב ךיז ,סעַײרכא רענעגייא ףא ןוא ,טקידייל
 ןופ ךיוא ףורעד ףא רע טָאה רעשפע ,רענעגייא ףא טינ רעשפע רעדַא
 זיא ףָאס רעד רָאנ -- ,ןעמוקאב שינעבױלרעד א ,קנּוװ א ךייה רעד
 ןשילוּפ ןוועשָאכ-דליוו ,ןקידסעכויעמ ,ןטלא םעד ,םיא טָאה עמ זא ,ןעוועג
 ןרעביא ,ליײט ןטעקאנעגּפָא ןבלעז םעד רעביא עגָארעזָאק ףארג ןטלא
 -אבמוא עכעלנייוועג ענַײז טפָא טָאה רע יװ ,טעשָאּפ ,ןסימשעג ,ןליוה
 -- ייז רע ןוא ,טזָאלעגּפָארא ןזיוה יד ייז טָאה עמ ןעוו ,םירעיוּפ עטציש
 ...ןכייוו ןפא -- רעטלא ןא לַײװ ,רעבָא םיא ,ןקור ןפא

 רע זיא ץימש יד ךָאנ ןוא ,ןטלאהעגסיוא טינ סָאד טָאה רעטלא רעד
 -ייק ןָא עסַײמ רענעי ךָאנ ןופ טַײצ עצנאג יד ,ּפָארא טינ טעב ןופ ןיוש
 רעבָא ,טזָאלעגוצ טינ ,רענידאב ןַײז רעסיוא ,ענעגייא ןייק עליפא ,םענ
 ןטימ טַײצ עצנאג יד :טקוקעג טינ םענָאּפ ןיא ,רענידאב םעד ,םיא ךיוא
 יד טָאה רע לַײװ ,ןגעלעג רעמיצ םוצ ןקור ןטימ ,טנאוו רעד וצ םענָאּפ
 ןַײז ,רעטעוװערעקעגסיוא ןא ,יוזא ןוא ,ןגָארטרעביא טנָאקעג טינ עשוב
 .ןבעגעגּפָא עמָאשענ עשיפארג

 ךיז טָאה ,רענַײז שעריוי ןוא ןוז רעקיצנייא רעד ,ףארג רעגנוי רעד
 שזעיל ןשיגלעב א ןיא ,ןטלאהעגפוא דנאלסיוא ןיא ןָא טנגוי רעד ןופ
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 ,טשרעמיולק ,טרידוטשעג ,טנרעלעג ענאזָאל רעשיראצייווש א ןיא רעדָא
 יידעק ,םיא ףא ןָאט וצ קוק א רָאנ ןעוועג גונעג זיא ,ןסעמערעדניא ןוא
 טַײל א ראפ סָאװ ןוא טלאה גנוי רעד ּוװ ,ןגַײצרעביא ךיז ןוא ןעז וצ
 .ןרעוו ןכיגניא רָאג ןיושראּפ םעד ןופ טצעוו'ס

 ןיש םענָאּפ סָאד ןוא ,ןעװעג טלא טינ קיסַײרד ןייק ךָאנ זיא רע
 טימ זא ,טכאדעג ךיז טָאה'ס ןוא ,טולב ןּפָארט ןייק ,טרעצעגּפָא סאלב
 רעד ןעוו ,ירפרעדניא לָאמעלא עקאט טגעלפ רע .רע טּפָאלש ןגיוא ענעּפָא
 ןוא ןצוּפ וצ גָאט ןפא םיא ,ןעמוק םיא וצ טגעלפ רעריזאר רעשימייה
 -ראפ ּפָאק םעד לָאמאטימ ,ןרעוװ ןפָאלשנַײא ןריזאר ןטימניא ,ןריזארמורא
 טינש א ןלָאג ןטימניא טלמעד לָאמ ןייא טינ עקאט טָאה רע ןוא ,ןריל
 .טּפאכעג

 -רעּפרעק ןוא ךעלטסַײג ,ןעוועג טלטַײבעגסיױא בלאה ףא ןיוש זיא רע
 לַײװ ,ןרילראפ וצ סָאװ טאהעג טינ יװַײס רע טָאה ךעלטסַײג ,עליימ .ךעל
 -עיעב ןוא טאהעג טשינ טבעל רע טניז ןופ רע טָאה סקירעביא ןייק רָאג
 -עג סיפ יד טימ ןיוש רע טָאה ךעלרעּפרעק רָאנ .ןעמוקאב טשינ עשור
 רעסייוו רעסיורג ןייק טָאה עמ) ןעזעג ןעמ טָאה ,דלאב-דלאב ,טעּפראש
 -פוא סיפ יד םיא ןלעװ ,(ףורעד ןַײז טפראדאב טינ רעטקָאד ןייק ןוא
 -עלעג בלאה ןעוועג ךיוא יוזא ןיוש םיא זיא סָאװ ,ןשָאל סָאד ,ןעניד ןרעה
 םיא ךיז טָאה סָאװ ,ןרָאקיז לסיב סָאד ,ןעמענּפָא דלאב םיא טעװ ,טרעג
 טעװ ןיושראּפ אזא ןוא ,ןשעלסיוא ךיז טעװ ,טרעטנָאלּפעג ךיוא יוזא
 ןופ ענילס עקידנעניר קידנעטש טימ ןוא ןגיוא עטזיילגראפ טימ דלאב
 ןעמ טעװ לאפ ןטסעב ןיא רעדָא ,ןגיל ןבַײלב טעב ןיא ליומ טַײז ןייא
 ,ןריפמורא ךעלעדער עכייוו טימ עלעגעוו-ןקנארק א ףא ןענָאק ךָאנ םיא
 ןרָאא עטסטנעָאנ יד ןיא ןסעמערעדניא םיא טימ עקאט זיא'ס יװ
 .ןעשעג

 א םיא ןיא ךָאנ טָאה לַײװרעד ,ןעגנאגעגמוא ךָאנ רע זיא לַײװרעד
 םענופ שערי רעקיצנייא רעד וצרעד .טקנאצעג רעשינ לסיב סיוועג
 ,ןעַײרעױרב-ריב ,סעקטנָאיאמ ,רעפרעד רעטרעדנוה יד טימ ,ףארג ןטלא
 -עג טינ טָאה רע סָאװ ,ןטַײקכַײר ערעדנא ןוא סעימָאנָאקע ,סעינלארוג
 -כרוד בלאה ןיוש ןַײז טימ ןוא ךיז טימ יו ,ייז טימ ןָאט וצ סָאװ טסּוװ
 ןיש םיא זיא סָאװ ,ץלא טימ ןוא ,טַײצ רעטנערבעגּפָא ןוא רעטבעלעג
 .ןכָארקעג קירוצ

 רעטסכַײר רעד ,ץוּפ ןשיצירּפ ןטימ ,רע ןעוועג ךָאנ רע זיא לַײװרעד
 -אה עקיניזמוא-בלאה ןוא עטסדליו עלא טימ ,טנאק ןיא עכַײר עלא ןופ
 עקידנעּפראש טימ ,ךארּפש רעקידנעפנָאפ א טימ ןיוש שטָאכ ,סעגָאס
 טרָא ןסיוועג ןיא עליפא ,ךיז רע טָאה םיא ןָא סָאװ ,טענרָאל א טימ ,סיפ
 טָאה ,םיא ןָא יו ,םיא טימ ךיוא סָאװ ןוא ,ןייגאב טנָאקעג טינ ,קידנעייג
 ךיז טָאה ּפָאק ןיא לַײװ ,ןענאטשראפ טינ טשינרָאג ,ןעזעג טינרָאג רע
 .ןשָאלעג םיא

 ןעוועג עכמיס רעטנַאמרעד ןביוא רעד ףא זדנוא אב רע זיא לַײװרעד
 -נַײא ץלא סָאד זיא טאמיק ןבשזעכ ןַײז ףא לַײװ ,רעטסנעעזעגנָא רעד
 ,ןעילוהראפ וצ טַײצ-דיראי עשירעייגקידייל ןַײז יידעק ,ןרָאװעג טנדרָאעג
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 ןבלעז ןופ ,עכמיס רעד ףא ענעדאלעגנַײא עלא יד ךיוא ,ךעלריטאנ ,ןוא
 .רע יו בלאה רעדָא ,רע יוװ ,טרָאס

 םענעי ןיא רעמענלײטנָא עלא ןופ ןעמענ יד ןענעכערסיוא טינ ָאד ןרימ
 טימ רָאג ןוא ,סנייצלא עלא זדנוא יז ןענַײז ,ףָאסלָאקּפָאס ,לַײװ ,טנװַא
 .טלייטעגסיוא טינ ןרעסעב םוצ ןרעדנא ןופ סנייא ךיז ןבָאה ךאס ןייק

 א םענייא ןופ לקינייא םענעי ןופ קעליכ רעד זיא סָאװ ,ןסעמערעדניא
 םעד ,ןטַײצ סיקצינלעמכ ןופ ךָאנ טנאקאב ,עדָאװעיָאװ ןשילוּפ ןטסּוװאב
 ןא ןטיבעגסיוא רע טָאה ,טלייצרעד טָאה עמ יװ סָאװ ,ץיורדעג ףארג
 א ,רעקיסיפ-ןייש א ,עּפאקשיםאטש רעשיבארא ןא ףא רעלעקנַײװ ןטלא
 ןיא טַײקיטכעמ ןוא גנאג ןיא טלאטש אזא ןופ ןוא ,רעקיציה ךעלרעדנּוװ
 םעד ריא רעביא ןוא ןסעגראפ טלעװ ןַײז רָאג טָאה רע זא ,געיעגיטַײר
 ןרָאװעג קנארק םיא ןיא ,עּפאקש יד ,יז ןעוו זא ,יוזא ;ןריולראפ ּפָאק
 יד זא ןוא ,ןבירטעגפיונוצ טנאק ןצנאג ןופ לאוװָאנָאק א ּוװ רע טָאה
 ןוא ,סרעכאנז וצ טדנעװעג ךיז רע טָאה ,ןפלָאהעג טינ ןבָאה ןלאווָאנָאק
 קידנלאפ ןוא קידנשעלאכ ןוא ,ןזדנָאיסק וצ -- טינ סרעכאנז יד ךיוא זא
 ןראפ עליפט א ןטכירוצּפָא ןטעבעגנַײא ייז רע טָאה ,ייז וצ סיפ יד ראפ
 .ןיילא םיא ראפ ךַײלג יו ,דרעפ

 ןוא ,ץיורדעג ףארג םעד ,םיא ןשיװצ ,רימ ןגָאז ,קעליכ א ראפ סָאװ
 רעשיליוּפ-בלאה ,שטַײד-בלאה ,עקינעד טשריפ ןגנוי א םענייא ןשיװצ
 -עג א סעּפע ןעלטכיצ טימ ןעמונראפ ךיז טָאה רענעי סָאװ ,גנומאטשּפָא
 רעַײרד א יװ ,סעקסיּפ עװעזָאר טימ עקירָאהסַײװ ,םירייזאכ ןימ ןסיוו
 -עג טלעטשעגוצ ייז וצ ןענַײז ןשטנעמ עלעִיצעּפס סָאװ ןוא ,סיירג יד
 ןייק סטעפ ןופ ןיוש ןבָאה ענעי זיב ,ןעװעדָאהוצסיוא יוזא ייז ףא ןרָאװ
 ןעוועג ןענַײז יז אב לכענק יד ,ןייטש וצ סיפ יד ףא טאהעג טינ ךעיוק
 ןגעלפ ייז ןוא ,ןטלאהוצסיוא שיילפ גרעב ענעגייא ערעייז עקכורק וצ
 טכאנ יװ גָאט ןבָאה ןוא ,ןגיוא עטכאמראפ טימ ,קידנגיל ןסע עליפא ןיוש
 ןופ ןעקנאטשעג עליטש ןוא טעכָאפעג סעמָאשענ עשרעזאכ יד טימ רָאנ
 ,טאהעג טינ ןגינעגראפ רעסעב ןייק טָאה טשריפ רעד .טזָאלעגסיורא ךיז
 ןקוק וצ יײז ףא גנאלנעָאש ,םירייזאכ ענעי טָא ןבעל ןייטש וצ רָאנ יו
 רעבָא .ןעועג טנוזעג ןענַײז ייז ןעוו ,ןעיירפ ךיז סטעפ רעייז ףא ןוא
 -ָאנָאק ןטימ ןעמאזוצ ,טשריפ רעד ןוא ,ןרעװ קנארק ייז ןגעלפ ףָאסעל
 -מאל ןלעקנוט א אב טגעלפ ,רעטיה:-םירייזאכ ןוא -לאטש ןטימ ןוא לאוו
 ךיז טָאה טשריפ רעד .ןטיה סעמָאשענ יד ייז ןוא ןקיטכענ ייז אב ןרעט
 -סטעפ ןוא גָאװ רעטסערג רעד וצ םירייזאכ ענַײז ליצ א טלעטשעג
 טינ גנוּפָאטשרעביא יד ןגעלפ םירייזאכ יד רעבָא ,ןריפרעד וצ עמרָאנ
 ...עמרָאנ רעד ראפ -- ייוו-ייוו -- ןרעגיײּפקעװא םיא ןגעלפ ןוא ןטלאהסיוא

 -עג א -- עינאּפמָאק יד ,סלאפנלא ...ייז ןשיװצ קעליכ רעד זיא סָאװ
 -ַאזאמ עשיטיזאראּפ-שיצירּפ ענייא ןופ ןוא ,עכעלטַײהניײא ןא ,ענעגנול
 -יטנעווס-ןיציסיל א רענייא ,ייז ןשיװצ םאנסיוא ןא רָאנ רענייא .סעל
 קעפָאס ,סור קעפָאס ,עילימאפ רעקידנעייוצ א טימ שטנעמ א ,יקסוואלס
 -נָאיאמ ןייק טָאה רע ,רעציזאבטוג ןייק טשינ ןוא ץערָאּפ ןייק טשינ ,לױּפ
 -עמ רעד אב טנידעג טָאטש ןיא טָאה ,טאהעג טינ טנגעג רעד ןיא קעט
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 ,ךָאנרעד ,זיצקא ןיא ץעגרע רעטמאאב רעניילק א לָאמא רעַירפ ,עכול
 א ןעמוקאב ,טנידראפ גנורעכעה א ךיז ,סעביס עסיוועג סעּפע רעביא
 ,גנוטלאווראפ-טָאטש רעד ןיא טָאטש רעשיסור א ןיא ץעגרע עלעטש
 -רעביא ,טנאק ןגיה ןיא ,רעהא רעדיװ ,סָאװראפ טינ טסייוו עמ ,ךָאנרעד
 רעד ןיא ָאד ךיוא ןוא ,א ןיא ,טָאטש רעזדנוא ןיא ןרָאװעג טריפעג
 .עווארּפוא

 -עג טכאמ רעכיוה רעד ןופ ןיימ ןסיוועג א טימ ,ךעלגעמ ,זיא סָאד
 -נוא ,טנאק-םיצירּפ ןיא ,ָאד ,ןיקסוואלסיטנעווס ,םיא יידעק ,ןרָאװעג ןָאט
 -פוא ןכָאנ ןופ טַײצ עטצעל יד סרעדנוזאב .ןבָאה וצ טנאה רעד רעט
 ,םיא יז טָאה ,טקראטשעג ךיז טָאה םיצירּפ ףא טכיזפוא יד ןעוו ,דנאטש
 סעמכאמ ,ןבעגעגרעביא ןליפוצסיוא ןסעכילש עמייהעג עסיוועג ,ךעלגעמ
 ..ךעלגעמ .םיצירּפ ןשיװצ טכָאקעגסיוא קראטש זיא רע

 -בלאה ,טאפ-בלאה ,קעלאשראמ-בלאה ,רענגיל-בלאה ןעוועג זיא רע
 ןוא גנאגנַײא ןגירק טכַײל ןענָאק סָאװ ,ןעניושראּפ ענעי ןופ .קארטיכ
 -שאלפ רעַײרטעג א :ביל ןבָאה םיצירּפ סָאװ ,רעניוזא ןוא ,ןדעי אב יורטוצ
 :ָאד רע זיא ,טפאשלעזעג זיא-טינ-רעסָאװ ןיא עקלוה א ּוװ סָאװ ,רעדורב
 טָאה רע ןעמעוו טימ ,סנייא -- ןקאילָאּפ טימ ,טרעדורבעג -- ןסור טימ
 עטצעל סָאד ;טכאלעג עקיטכענ יד ןופ רע טָאה יד ראפ ,ןעקנורטעג טנַײה
 ןוא -עילימאפ ,-טלעג עזעילאדנאקס עלא ,טָאדקענא ןטצעל םעד ,לטרעוו
 -עג טנאק ןגיה ןיא םיצירּפ יד ןופ םענייא ןדעי ןופ סעטכישעג-עביל
 -אפ עקידנעייוצ יד ןוא ,רעקנירטימ ןוא טארביינאּפ ןדעי טימ ,טסּוװ
 ןיא לָאז רע ,טנידעג םיא טָאה םאטשּפָא רעטמיטשאבמוא רעד ןוא עילימ
 ,טַײל-עיצארטסינימדא עשיטָאטש יד אב ַײס ,טפאשלעזעג טרָאס רעדעי
 טנכעראפ ןקירעיײז א ראפ ,טנאק ןופ ןקאילָאּפ ענעעזעגנָא יד אב ַײס
 .ןרעוו

 יד וצ ענייא ןופ ,זָארג-לדנאוו יװ ,ןעלדנאוומוא ןעזעג םיא טָאה עמ
 סָאװ ןרעדנא ןגעוו רעיוא ןפא טאהעג רע טָאה םענייא רעדעי ,ערעדנא
 טאהעג רע טָאה ,טפראדאב טָאה עמ ןעװ ּוװ ,ןדעי ראפ .ןעמארוצנַײא
 ,ןפָא םיא ראפ ןריט עלא םורעד .טיירגראפ עפינכ לסיב עקיסאּפ סָאד
 םיא ןופ טיירג סעדיוס עלא ,טעװװערונשעגפוא םיא ראפ ןעלטַײב עלא
 סעדיוס יד ןרָאט ,ןפראד עכלעוו ,ןרעיוא עלא ןוא ,ןרעװ ןעמונעגפוא
 ...ןבעגוצרעביא ,ןגָאזוצנַײרא ייז ןיא טיירג ,ןעמענראפ טינ

 -נעטשאב א ,קעלאווישזירּפ רעשיצירּפ א ןַײז טסאּפעג םיא טלָאװ'ס
 ןופ ןטאנעצעמ טנַײרפ עכעלטע אב רעדָא םענייא אב רעסע-טסעק רעקיד
 -וצמורא שירעגנערבראפיטַײצ-קידיײל ףיוה וצ ףיוה ןופ ןוא ,ןימ םעד
 רע .טבעלעגנַײא טוג וצ טָאטש ןיא ךיז ,סיוא טזַײװ ,רעבָא טָאה רע .ןרָאפ
 ןיא עלעטש ןַײז ןיא ךיוא ןוא ,טליפעג םאט ןטוג רָאג א ריא ןיא טָאה
 ןרָאװעג ןבעגעג ,סיוא טזַײװ ,םיא יז זיא ןסעמערעדניא סָאװ ,טָאטש
 ןעזעג ןעוו ןטלעז םיא ןעמ טָאה טעברא רעד אב לַײװ ,םענָאּפעל רָאנ
 ןופ יו ,טרעדָאפעג טינ ךיוא םיא ןופ ןעמ טָאה ,סיוא טזַײוװס יװ ,ןוא
 -וצמוא -- ןעװעג זיא ענַײז עדוווא-רעקירעד ןוא ;ןטלעטשעגנָא ןייק
 ךיז רענעגייא ןא ןטפאשלעזעגיץיּפש עלא ןיא ,ןעַײמשוצסיױא ,ןרָאנש
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 --םיצירּפ ןשיװצ ,ןבָאה גיױא ןא ,ןגיילוצ רעוא ןא ,ןעיירדוצנַײרא
 ,ןיילא רע ּוװ ןוא ,ערעדנא ךיוא זיא -- ערעדנא ןשיװצ ,םיצירּפ זיא
 ,ןסיו וצ ןעוװעג טינ זיא ,טקעטשעג טָאה טלעװ עכעלטנגייא ןַײז ּוװ
 א -- ליו עמ זא ,סור רעטריזינָאלָאּפ א -- ליו עמ זא ;ןענעקרעד וצ
 ראפ רעדָא קנורט א ראפ עדייב טיירג רעקירעד ןוא ,לױּפ רעטריציפיסור
 .ןפיוקראפ וצ רעמ סעּפע

 ףא געט עקינייא ןוא טָאטש ןופ ןרעװ ןדנּוװשראפ טפָא טגעלפ רע
 ענַײז ןופ ןרעדנא ןא אב ,םענייא אב לָאמא ,ןעגנערבראפ ץניוװָארּפ רעד
 רעבָא סרעדנוזאב .רעליּפשי-ןטרָאק ןוא רעדירב-קנירט עטנאקאב עקינָאגנאל
 ןופ טסאג רעקיצנייא ןא ,ןעמוקעגרָאפ ךאז עכעליירפ א זיא'ס ּוװ ןעוו
 -וקפיונוצ טסעג עכעלטע ךיז ןגעלפ'ס ןעוו רעדָא ,לָאמא ץניוװָארּפ רעד
 -עגפיונוצ ךיז ןענַײז ךאס אזא ןעוװ ,דיראי ןפא ,טציא טארפיב ,ןעמ
 ןוא .ןיקסוואלסיטנעווס ןָא ,םיא ןָא ךעַײש טינ עדאווא ךָאד ןיא ,ןעגנאג
 .עכמיס רענעי ףא ,יקסוואלסיטנעווס-ןיציסיל ,רע ךיוא זיא טָא

 טסעג עלא טשינ ןעװ ,ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס רָאנ יװ ,ךַײלג ןיוש
 רעד ןיוש זיא יוזא ,ןעגנאגעגפיונוצ טאהעג טינ ךָאנ ךיז ןענַײז עליפא
 -אב ןעזעגסיוא ,קידנעקנירט טינ עליפא ,טָאה רעכלעוו ,עגָארעזָאק ףארג
 עניילק א ץעגרע רעַירפ ןופ ןיוש עקאט רע טָאה רעשפע רעדָא ,ןעקנורט
 ,לָאמ סעדעי ףארג רעגנוי רעד טָאה טלמעד ןיוש -- ,טּפאכעג עסיוק
 םיצירּפ עטלמאזראפ יד וצ ךיז טָאה ,עטָאניןסָאנ ,סָאבעלאב רעד ןעוו
 ,ןגָארטוצקעװא סעּפע רעדָא ןעגנערב וצ סעּפע לעװש רעד ףא ןזיוואב
 א טימ לָאמ סעדעי םיא רע טָאה ,גנונידאב ןופ טרעדָאפעג ךיז טָאה'ס יו
 םיא ףראד רע ,ןייגוצ םיא וצ לָאז רע ,ןָאטעג קנּוװ א רעגניפ ןרעקיש
 ףארג רעד םיא טָאה ,וצ זיא רענעי זא ןוא ,ןסייהעג סע טָאה ,ןבָאה סעּפע
 וצ טינ ךיז טדנעװ רע ךַײלג ,גנוטכאראפ רערעקיש ןפָא טימ לָאמעלא
 עמ עכלעוו ,עַײכ ןימ רעשימייה א וצ רָאנ ,ןכַײלג-ןַײז וצ ,ןשטנעמ ןייק
 :ןָאטעג גָאז א ,טריסערדעגסיוא טלָאװ

 -- ...אוויזאנ עיס קאי ...עקנעסָאיּפ ןָאט ימ ַײװעיּפסאז ,ןאטאנ ,ונא --
 רע סָאװ ,סָאד ןענָאמרעד טנָאקעג טינ ןפיוא-םושעב ךיז טָאה רע ןוא
 טָאה טניימעג ןוא ,טניימעג טָאה רע עכלעוו ,דיל ענעי -- ,םיא ןופ ליװ
 -עגרעטנוא ערעייז ןופ ןרעדָאפ ןגעלפ םיצירּפ עלא עכלעוו ,דיל יד רע
 -גּוװצעג ןענַײז ןדַיי ןוא ,טגיילעגפוא ,םיצירּפ יד ,ייז ןעוו ,ןדִיי ענעפרָאװ
 ןצ ייז ,ןגָאזוצּפָא קידנבָאה עריומ ןוא טַײקיגנעהּפָא סעמכאמ ,ןעוועג ןעג
 .?סעפָאיאמ , םעד ,דיל-סעבאש עטסּוװאב יד ןעמ טניימ סָאד .ןעגניז

 ,טיירדעגסיוא ץערעט רעדנא ןא טימ עטָאנ-ןסָאנ ךיז טָאה לָאמ סעדעי
 -- ,לָאמשרעדנא ןא ,טניימ רענעי סָאװ ,קידנסיוו טינ ,טשרעמיולק ,רעִירפ
 ןוא עשָאקאב טימ לָאמ טירד א ...רעטעּפש ,רעטעּפש זא ,קידנגָאזוצ םיא
 טָאה עכלעוו ,טנאה ספארג םענופ ןסירעגסיורא ךיז טַײקיטכיזרָאפ סיורג
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 םיא ןוא סעיײּפ-ןוא-דרָאב ןַײז וצ ,טקערטשעג עטָאּפאק ןַײז וצ ןיוש ךיז
 .ןטלאהראפ טלָאװעג ךָאנרעיוזא

 רעד יקצעלראג זא ,ַײברעד ןטלאהעג ןָא בייהנָא ןופ ןיוש טָאה'ס
 עווטסלאשטאנ ערעטלע יד יצ ,טארוקא טינ טסייו עמ סָאװ ,וואטסירּפ
 יז יװ ,רעהא טקישעג םיא ,םוקנעמאזוצ ןשיצירּפ םענופ קידנסיװ ,טָאה
 -אב א ןריא ןופ גיוא זיא-טינ-רעסָאװ א ןבָאה וצ יידעק ,רעדייסעק טוט
 -ייא ןַײז סָאד ןיא רעשפע יצ ;ןטפנוקנעמאזוצ עקיטכיו עלא ףא ןטמא
 קידנליפ ,ןעמוקעג סעַײרכא רענעגייא ףא רע זיא רעשפע ;וטפוא רענעג
 םיצירּפ יד וצ ,בוטש ןיא לַײװ) םוראנטניה ןופ םיא טעװ סָאװ ,קנורט א
 -וקוצנַײרא טאהעג ןטכאמלופ ןייק טינ ןוא עזָאה יד טינ רע טָאה ,ןיילא
 ,ןעטָאנ-ןסָאנ ןופ ,זױה-רָאפנַײא ןופ סָאבעלאב ןופ ןרעװ טגנאלרעד (ןעמ
 ךיז טעװ רע ןעװ ,לָאמא ןוא ,ריט רעד רעטניה ןייטש טעװ רע ןעװ
 םיא טעװ עמ ןוא ןלעטשנַײרא ּפָאק םעד ןיהא ,ןענעפע ריט יד ןביולרעד
 טָאה סָאד זא ,ךיוא ךעלגעמ ;ןעגנאלרעד םיא ץערָאּפ א טעװ ,ןקרעמאב
 א סעּפע בילוצ יצ -- ,ןדאלעגנַײא יקסוואלסיטנעווס-ןיציסיל ןיקצעלראג
 .ןיימ א ןָא רָאג רעשפע יצ ,ַײברעד טאהעג טָאה רע סָאװ ,ןיימ ןסיוועג
 -יטנעווס ןופ זיא יקצעלראג זא ,ערָאשאה יד טסייה סָאד ,עטצעל סָאד
 א לָאמ סָאד טָאה ןוא ןעניז ןפא ךיז טגייל ,ןרָאװעג ןדאלעגנַײא ןיקסוואלס
 יד טָאה ,טקרעמאב ןעמ טָאה ,לָאמ סָאד לַײװ .טאהעג טנורג ןסיוועג
 ןיא ןייא ןיא ןטלאהעג יקסוואלסיטנעווס עקנאילוה רעד ןופ טַײצ עצנאג
 א ריט רעטנפעעג-בלאה א ךרוד ןיקצעלראג עלַײװ עלא ןוא ןבָאה ןעניז
 ,ןעגנאלרעדסיורא עסיוק א ךָאנ עסיוק

 ,רעד ,וואטסירּפ רעד יקצעלראג זא ,ײברעד ןטלאהעג ןיוש טָאה'ס ,ָאי
 ןקידנעשטראטסיורא ןטימ רעד ,ןדלאפ ַײרד ןיא קראק םעד טימ סָאװ
 רע ןעוו ,סרעדנוזאב ,טציוושעג רעדייסעק טָאה רעכלעוו ,ןאבאראב-ךיוב
 ,לָאמא דאראּפ א ףא יװ ,ןליפוצסיוא סעכילש עכעלטמא ןא טאהעג טָאה
 טלמעד רעדייסעק ךיז טָאה סָאװ ןוא ,ןטסטלע ןא אב ךאוו רעד ףא רעדָא
 -- ,טשיװעג סייוש םעד קראק ןקישיילפ םעד רעטנוא עלעכיט א טימ
 עריומ ראפ רעירפ זיא סָאװ ,יקצעלראג זא ,ַײברעד ןטלאהעג ןיוש טָאה
 ריט רעד רעטניה ,קידנבָאה טשינ ןטכאמלופ ןייק ,טגָאזעג רעִירפ יװ ,ןוא
 טָאה ,ןעמוקוצנַײרא טאהעג טינ עזָאה ןייק קינייװניא ןוא ןענאטשעג
 ,ךיז טוט רעמיצ ןיא סָאװ ,קידנרעהרעד ,בייהנָא םאב ןיוש ךַײלג ,טציא
 טָאה ,ןקרעמאב טינ רענייק םיא טעװ קינייװניא ןופ זא ,קידנעניימ ןוא
 א ףא קילדעװ רָאנ ריט יד לָאמא טביולרעד עלַײװ עלא ןיוש טציא ךיז
 .ןקעטשוצנַײרא ּפָאק םעד ךיוא לָאמא ןוא ,ןענעפעוצפוא ןָאט וצ קוק

 יוזא ןטלאהעג טינ ךָאד ךָאנ טָאה'ס :טאהעג סעָאט א טָאה רע ,סעמע
 םיא טָאה לָאמ סעדעי ןוא ,ןקרעמאב טינ ןטולכאל םיא לָאז עמ זא ,טַײװ
 קוק ןקיסאּפש א ךַײלג םיא ףא טָאה עמ .ןעזרעד רערעדנא ןא טרָאפ
 ןא ליטש טוט ןוא טכירעגמוא ךיז טזַײװ יז ןעו ,ץאק א ףא יװ ,ןָאטעג
 ךַײלג טָאה רע ןוא ...ססרּפ :ןָאטעג גָאז א טָאה עמ ,ריט עטכאמראפ א ןפע
 -ראפ קירוצ קידנלַײא ריט יד ןוא טּפאכעגקעווא ּפָאק םעד ןוא ןגיוא יד
 .טכאמ
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 ךָאנ ןענַײז טסעג עלא ןעוװ ,בײהנָא םוצ ןיוש ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד
 -נַײא ,םיצירּפ םענייא ךָאנ רענייא ןענַײז לסיב א רעטעּפש .ןעוועג טינ
 ,ןעגנערבראפ ןעמאזוצ ןוא ןעמענ וצ לײטנָא טנװָא םענעי ןיא ענעדאלעג
 ןרעמיצ ערעייז ןופ -- ,ערעדנא ,רעטכינ עקינייא .ןעמוקעגפיונוצ ךיז
 רעזַײה-רָאפנַײא ערעדנא ןופ רעדָא ,עינאסכא רעבלעז רעד ןופ סיורא
 .ןעקנורטאב בלאה ןיוש ,קידנעמוק

 ,רעטנאקאב לטיּפאק קידרעַירפ א ןופ ,רעזדנוא רעד ךיוא ייז ןשיווצ
 םיצירּפ ןשיווצ ךיוא רָאנ ,םירכָאס ןשיװצ רָאנ טינ טָאה סָאװ ,יקצינדור
 ,לָאמ סעדעי זיא רע .טאהעג טינ ןעמָאנ ןוא ןעזנָא ןדילָאס קירעביא ןייק
 ןקירעביא טימ טשינ ןרָאװעג ןעמונעגפוא ,עליפא טפאשלעזעג ןַײז ןיא
 טאלג עליפא יצ ,גָאזוצ ןַײז וצ טשינ ,טרָאװ ןַײז וצ טשינ -- יורטוצ
 טרָאװ ןַײז ךערּפשעג א ןיא ערעדנא ןשיװצ ןעוו טָאה רע סָאװ ,םִעד וצ
 קידנביילג טשינ ,רעגניפ יד ףא טקוקעג יװ םיא טָאה עמ .טלעטשעגנַײרא
 רַאנ ןעו ,ןעמענקעווא סעּפע לָאמא טינ ןענָאק יז זא ,טנעה ענַײז
 וצ טעוו'ס זא ,ןפָאה ןָאק עמ ןעוו ,לאפוצ רעטוג א ןעװ ,ךיז טזָאל'ס
 .ןעמוק טינ ןעיָאזיב ןוא לאפכרוד ןרעכיז ןייק

 רעד ןוא סָאבעלאב רעד טנגעגאב רעטשרע רעד םיא טָאה לָאמ סָאד
 רעטלציהעגפוא ןָא עליכטאכעל ןופ רעד ,עכמיס רעד ןיא רעקידלושיטּפיוה
 עקידנעּפראש טימ זיא רע :עגָארעזָאק ףארג רעטגיילעגפוא-ךעלרעקיש ןוא
 ןַײז טימ ,ןעגנאגעג ןגעקטנא םיא גנאג ןטמיילעג ןיוש בלאה ןוא סיפ
 טענרָאל ןופ לטנעה סָאד קידנטלאה ןוא ,ערוצ עטרעדוּפעג-טרעצעגּפָא
 טשרעוצ ןקידנעמוקנַײרא ןפא רע טָאה ,קיסעלכאניבלאה ,קירעבאלשיבלאה
 -סיורא טָאּפש קיטש אזא םיא וצ ךָאנרעד ןוא ,ןָאטעג קוק ןקיטליגכַײלג א
 רעקידנטכאראפ עליפא--,טסנרע סָאװ ,ןיושראּפ א וצ יװ ,ןזיוואב
 עראבטסָאק ןוא דעװַאק רעסיורג וצ א םענעי ראפ ןיוש זיא-- ,טסנרע
 ןיא ,ןענעגעגאב םיא ןָאק עמ ןכלעוו טימ ,עקיצנייא סָאד ןוא ,עייבטאמ
 ,טזַײװאב סָאװ ,עגיירדאמ רענעי ןופ ןיוש גנוצעשגנירג ןוא טָאּפש טימ
 גנונעכער ןייק ןיא לַײװ ,ןזעוו ןייק עניוזא ןופ ךיז ןעמ טכאמ לאלכיב זא
 ...סיוא טינ סיירג עטסדנימ ןייק ייז ןכאמ

 טינ יװ ,גנאג ןקידנעּפראש ןַײז ןטימניא ןעגנאגעגוצ םיא וצ זיא רע
 םיא טָאה ,םיא טימ ךיז ןגָאלשעגנָא קילעפוצ יו ןוא ,קידנעייג םיא וצ
 רעקניל רעד ןופ עינָאלד רעד טימ ןָאטעג עלעּפעלק ןיילק קידנטכאראפ א
 .ןרעטש ןפא טנאה

 ?וטסיב סָאד -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,יקצינדור ,עז ,אה --
 ,רעד ,רע ךָאד זיא סָאד ,טעז -- ,ןגירשעגסיוא רע טָאה -- ,עיוװָאנאּפ --

 ןטרָאק ןיא רע טליּפש ,ךיז טכאד ,טגָאז עמ יװ ,סַאװ ...יקצינדור ,רענעי
 סָאװ טימ טינ יז טָאה ןוא עטבילעג א טָאה ,טלעגיןטרָאק ןייק טלָאצ ןוא
 יז ,ןטעלָאטסיּפ טימ ייז טגניווצ ןוא ןדִיי אב טלעג טַײל ,ןטלאהוצסיוא
 ,רענעי ,רעד ,עיװָאנאּפ ,רע ךָאד זיא סָאד .ןבעגּפָא ןעלסקעוו יד םיא ןלָאז
 ...רעכלעוו

 טרעטנָאלּפראפ גנוצ רעטמיילעג ןיוש בלאה א טימ ךיז רע טָאה ַײברעד
 ןָא ײרעקיכיכ קיניזמוא ליטש א טימ טנָאקעג ןקידנעראפ רָאנ טָאה ןוא
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 טינ סעמכאמ ,טנאה-לפעל רעקניל רעד טימ ךאמ ןליופ א טימ ןוא םאט
 .ןעגנערבסיורא קנאדעג ןטצעל םעד ,טרָאװ עטצעל סָאד קידנענָאק

 טכאמעג טנאה רעד טימ קירעבאלשיךעלרעקיש רע טָאה -- ,יכדיכייכ --
 ןטסוה ןליטש ןקידלכעל ןיא ןוא טסוהראפ קיטכעמנָא ךיז ַײברעד ןוא
 .ןעגנאגראפ ךיז שילעטָאברעװיױא-שינייקז

 ,שטנעמ א ,ערע רעמ טימ שטנעמ א ,טרָא סיקצינדור ףא רעדנא ןא
 -נָא טינ גנויצאב עקידנקידיילאב ןייק ןָאק םיא עייגענעב זא ,טליפ סָאװ
 -עג םיא טלָאװ יז ןעוו עליפא ,גנוקידיילאב אזא ףא סיוועג טלָאװ ,ןייג
 -עג סיוועג שרעדנא ,םרָאפ-סאּפש א ןיא ,ןיקצינדור טציא יװ ,ןעמוק
 -סיוא ןוא טגָאזעג ָאד םיא זיא סָאװ ,סָאד סָאװ ,רעבָא יקצינדור .טלדנאה
 ,ךעלטנרָא םיא זיא'ס ןוא טנידראפ ךעלרע רע טָאה ,ןרָאװעג ןפרָאװעג
 -ּפָארא עטגָאזעג סָאד טזומעג טָאה ,ןעמוקעג ,עקאט ןטסנידראפ ענַײז טיול
 רע זא ,ןכאמ וצ ענימ םוש ןָא ןוא דנאטשרעדיוו םוש ןייק ןָא ,ןעגנילש
 .טרעהעגנַײא עליפא רָאג גנוקידיילאב יד טָאה

 ,לדער רעדנא ןא ןשיװצ ,ןײגּפָא טַײז א ןיא טלָאװעג ןיוש טָאה רע
 ךיז ןעײרדנַײרא ךיז ,ןענופעג טינ ךיז טָאה ףארג רעד ןכלעוו ןשיװצ
 טָאה .ןזָאלכרוד ,רעיױא ַײבראפ יװ ,עטגָאזעג סָאד ןוא ,ןסעגראפ ןכאמ
 -רעוויוא-שינייקז ןכָאנ ןוא ןטסוהּפָא ןכָאנ ,ףארג רעד ,רענעי רעבָא םיא
 ךיוא רעדיוו ןוא ,טכוזעגּפָא לדער ןטייוצ םעניא ךיוא ןלעכעל ןשלטָאב
 טָאה רע ןעװ ,לָאמ עטשרע סָאד סָאװ ,סָאד טרעזאכעגרעביא ענעי ראפ
 :ןבעגעגוצ ךָאנ יײברעד ןוא ,טנגעגאב ןיילא ןיקצינדור

 ביוא זיא ,טקידיײלאב ךיז טָאה יקצינדור זא ,עיװָאנאּפ ,טעז רע --
 ןוא ןלאפראפ ץלא טינ ךָאנ זיא ,קַיייפ ףורעד ךָאנ זיא רע ביוא ,יוזא
 םיא טימ :ןקידירפאב ערע רעשיפערג רעלופ ןַײז טימ םיא טיירג זיא רע
 טרָא ןפא ,ָאד יקצינדור ךיז לָאז ןוא ,ןטעלָאטסיּפ ףא ןוא לעוד א ףא
 .ןבַײלקסױא ןטנאדנוקעס ענַײז ,עקאט

 -ָאטסיּפ א ענעשעק-ןזיוה רעטשרעטניה א ןופ ףארג רעד טָאה ַײברעד
 ןיקצינדור ראפ םיא ,ןזיוואב םיצירּפ לדער ןראפ םיא ,ןגיוצעגסיורא טעל
 יּפָארא טזומעג יקצינדור טָאה סָאד ךיוא ןוא ...ןטלאהעג רעגנעל סָאװטע
 ןעעז עלא יװ זא ,טשרעמיולק ,ץערעט ןטימ ךיז קידנטסיירט ,ןעגנילש
 ןוא ןרעדָאפ וצ טינ זיא םענעפיוזאב א ןופ ןוא ןפיוזאב ףארג רעד זיא
 .ךעלטרָאװטנאראפ טינרָאג ראפ ןעמ זיא דנאטש אזא ןיא

 -כאווש ,רעקנארק-בלאה רעד רָאנ טשינ טלמעד ןיוש זיא ןסעמערעדניא
 עלא ךיוא רָאנ ,ןעועג ךעלטרָאװטנאראפ טשינ ףארג רעגנוי רעקיניז
 יו ןוא ,ןעקנורטעגסיוא טאהעג שּפיה ןיוש ןבָאה עכלעוו ,עקידנזעווַײב
 -רעד ,שיט ןפא גנונעדרָאמוא רעד ןופ טשרעוצ ןעוועג ןעז וצ זיא סָאד
 אב ךיוא יװ ,ןסעזעג םיא אב ןענַײז סָאװ ,יד ןופ רעמענעּפ יד ףא ךָאנ
 ,םיא רעטניה ןופ ןעגנאגעגסיורא ,ןביוהעגפוא ןיוש ךיז ןבָאה סָאװ ,יד
 ןוא טלמאזעג ךיז ךעלטניב ןוא ךעלדער ןיא ןוא ,ןעַײרד ,ןעייווצניא ןוא
 .ןטלאהעגרעטנוא ךעליירפ ךיז

 שרעדנא סעּפע ןרעקיש רעדנא ןא לָאמעלא טלמעד ןיוש ךיז טָאה'ס
 -עג ךיז ,ןכָארקעג לקנעב א ףא לָאמעלא ןיוש זיא רענייא .טסולגראפ ךיז
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 ,סָאװראפ טסּוװאב טינ ,ןוא ןשעלסיוא ּפמָאלגנעה םעד ןלעטשפורא טלָאװ
 םוצ ןבעגעגנַײא טינ םיא ךיז טָאה'ס זא ןוא .רעטצניפ רעד ןיא ןבַײלב וצ
 .ןשָאלעג טכיל יד שטָאכ רע טָאה ,ןעמוק ּפמָאל

 טָאה רע ןוא ,קינײוװ ןעוװעג טכיל יד זיא ,טרעקראפ ,ןרעדנא ןא
 זיא'ס ביוא ןוא ,ןּפמָאל ,טכיל --ןדניצנָא רעמ סָאװ לָאז עמ ,ןגירשעג
 ,ןדניצנָא בוטש עצנאג יד--?טינ סָאװראפ !?זיא סָאװ-- ןעמ לָאז ,ָאטינ
 ןסיורג םעד טימ טָאטש עצנאג יד ,סאג עצנאג יד ןוא ,ןענערב לָאז'ס
 .ןטכיולאב דיראיירָאי

 יד ךיז ףא טמענ רע-- ןגירשעגסיוא רע טָאה--!טלָאצאב רע --
 ַײס ןוא ,ןדַײל טעװ עקידנזעװנָא ָאד יד ןופ רעװ ביוא ַײס ,סעקייזעה
 לַײװ ,לײטנָא ןא דיראי ןיא טמענ'ס רָאנ רעװ ,ָאד טינ סָאװ ,יד ךיוא
 -טנָאיאמ ןוא ןלאטיּפאק ענַײז -- ,ןגירשעג רעטַײװ רע טָאה -- ,עשָאקשינ
 .ןקעלק םיא ןלעװ סעק

 ןיוש טָאה ,טלָאצ רע זא ,ןטייוצ םעד קידנרעהרעד ,טָאה רעטירד א
 רע זא ,טנערבעגּפָא עקאט ןיוש טָאה רע זא ,טגָאלקעג ךיז ןטרעפ א ראפ
 ,סע טסייה ,דיראי םענופ ,עפיירס רעד ןופ זיא רע זא ,רענעטילעג א זיא
 -וק וצ םייהא סָאװ טימ טשינ טָאה רע ;רעזיולב א ןוא רעליוה א סיורא
 ,ןָאט ןעז סעּפע ןפראד םיצירּפ ,סענַאמכאר דליו א םיא ףא זיא'ס ,ןעמ
 ןדַײל םיצירּפ עלא ןלעװ ,טינ זא לַײװ ,ןטלאהרעטנוא ערע ןוא ןעמָאנ ןַײז
 ןַײז ןסירעגרעטנוא ןוא טקעלפראפ טעװ ןעמָאנ סנעמעלא ןוא סעניויזיב

 טָאה ּפמָאל ןופ ןַײש יד ןוא ,טשרעהעג למוט סיורג טָאה בוטש ןיא
 ןעועג זיא בוטש יד סָאװ ,טַײקטקאּפעג-לופ ןופ ןרעװ לקנוט ןעמונעג
 -ןַײװ ןופ ,שינעטכידעגיטפול רעד ןופ ,ןעמענוצנַײרא עלא ייז גנע וצ
 .סעכייר-ןראגיצ ןוא

 ץיה ןופ ךיז ןבָאה ייז ןוא ,ןגרָאװעג סרענלָאק יד ןיוש ןבָאה עקינייא
 לסיב א ,ןייגסיורא ףא ריט יד טכוזעג ןיוש ןבָאה ערעדנא ,טעיליּפשעצ
 יז ןיא סָאװ ,טַײקטוגטינ רעד ןופ ןעַײרפאב ךיוא ךיז ןוא ןּפאכ טפול
 טוּורּפעג ןיוש ןבָאה ערעדנא ;ןכערב םוצ ןיוש ,ןטָארטעגוצ לגרָאג םוצ
 ,ערעדנא ,טרעקראפ ,ןוא ...ןָאטוצּפָא בוטש ןיא לקניוו א ןיא עטצעל סָאד
 -ייו ענעקנורטעגסיוא סָאד ךָאנ זיא ,ענעמוקעגנָא רעטעּפש יד סרעדנוזאב
 םוצ ןוא טנידאב ןבָאה סָאװ ,יד ןופ טרעדָאפעג ןבָאה ייז ןוא ,ןעוועג קינ
 טָאה רע סָאװ ,ןעטָאנןסָאנ ןופ ,סָאבעלאב םענופ יװ ,טגנאלרעד שיט
 ןיױש יד ראפ קידנבָאה עריומ ,ןזיועג בוטש ןיא רערעטיש טציא ךיז
 טָאה רע ןוא ,ןפראוו ךיז ןגיוא יד ןיא םיצירּפ ענערָאװעג-דליװ בלאה
 ןבָאה ענעי-- ,טרָא ןַײז ףא ןטסניד ,םיסרָאשעמ--- ערעדנא טקישעג ןיוש
 .ןעגנאלרעד ַײנספא ץלא ןוא ךָאנ לָאז עמ זא ,טרעדָאפעג

 -נעלסיוא ןוא עגיה ,סעילטוב ןיא ,רעשעלפ ןיא ןענַײװ ענעדיישראפ
 -עי ןופ רענעק עקינַײא ןוא ,ןרָאװעג ןבעגעגפוא ןענַײז ,סעקראמ עשיד
 ךיז ןבָאה ,טפָא םייה רעד ןיא ךיוא סע ןכאמ סָאװ ,קנורט םענופ ,ןימ םענ
 -אזוצ ןלָאז ענעי זא ,םיסרָאשעמ יד אב טלעטשאב ,טשימעג ןוא טגילקעג
 -ילג ןטרָאס ענעדיישראפ ןימ טשינ טימ ןימ ,ןימ טימ ןימ ןשימנעמ
 ןפא ןיוש ךיז טָאה ,ןעקנורטעג טָאה עמ לפיוו ,רעמ סָאװ ,ןשנוּפ ,ןענַײװ
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 רעבָא ראפרעד ,קיניײװ םעלא םעד ןופ עָאנאה יד .ןסָאגעג ליד ןפא ,שיט
 רעד ךרוד טרָא ןא טכוזעג טָאה רע ןוא ,עילעטס רעד וצ זיב למוט רעד
 .ןעמוקפורא ךאד ןפא עילעטס

 ןופ זָאלג רעדנא ןא םיא זיא לָאמעלא סָאװ ,וואטסירּפ רעד יקצעלראג
 ןופ סָאבעלאב םענופ ,ןרָאװעג ןגָארטעגרעטנוא טרָאס ןוא ןימ רעדנא ןא
 טָאה רע סָאװ ,ןיקסוואלסיטנעווסי-ןיציסיל ןופ -- רעקירעד ןוא -- ךיוא ,זיוה
 יװ םיא ,טאהעג גיוא ןיא טַײצ עצנאג יד ,סיוא טזַײװ ,סעּפע רעביא םיא
 ,ואטסירּפ רעד יקצעלראג-- ןפראד םיא טעװ רע ןעו ףא טיהענּפָא
 -נַײרא ,קידנעייטש ריט טַײז רענעי ןופ ,ךיז ןיא ליפיוזא ןיוש טָאה סָאװ
 ,סיוװעג טסעג קילדנעצ בלאה א ןופ רעמ טעקָאילשזעגנָא ךיז ,ןסָאגעג
 רעקירעד ,םיא ףא ןעזעגנָא קראטש ןיוש ךיז טָאה ףיוז רעד סָאװ ןוא
 -עג סייווש םעד טַײצ עצנאג יד םעד טימ טָאה רע סָאװ ,לכיט ןַײז ףא
 ןוא ,קידנעטשאב םיא טימ טעשעג'ס יװ ,רעפייא-ךאוו ןופ רעירפ ,טשיוו
 םעד ,טציא ןיוש טָאה ,יקצעלראג ,רע -- ,ןַײװ ןופ ןוא ץיה ןופ ךיוא טציא
 ,רענייק ןיוש םיא טקרעמאב'ס זא ,קידנעעז ,קידנעעז בוטש ןיא למוט
 ןוא ,ןטלאה ןפָא לסיב א ןיושריט יד טביולרעד טציא ןיוש ךיז טָאה
 -עגנַײרא ןיהא ּפָאק םעד ,טלָאװראפ םיא ךיז טָאה'ס ןעװ ,לָאמעלא
 .טלעטש

 ,טגָאזעג יװ ,רָאנ רעסיוא ,טקרעמאב טינ עקאט ןיוש םיא טָאה רענייק
 וצ לדער ןייא ןופ ןטלאהעג טַײצ עצנאג יד טָאה סָאװ ,יקסוואלסיטנעווס
 זא ,ןזַײװ וצ יידעק ,טלעטשעגנַײרא טרָאװ א םוטעמוא ,ןייגוצ ןרעדנא
 טָאה רעבָא ןסעמערעדניא ;ןכערּפשעג יד ןיא ,למוט ןיא לייטנָא טמענ רע
 םעד ןיא טגָאזעג סָאװרָאנ טָאה רע סָאװ ,קידנרעה טינ טאמיק ,רע
 ןטשרע ןופ ךיז ,ןטייוצ א וצ טגיילעגוצ רעוא ןא ןיוש ,לדער ןטשרע
 םענופ דלאב ךיוא יידעק ,טגָאזעגנַײרא ןטייווצ םעניא ןוא טעװערעקעגּפָא
 .ןעװערעקּפָא ךיז ןטייווצ

 ,טכוזעג ,ןפָאלעגמוא ,זיומ א אב יװ ,ןגיוא יד םיא אב ןענַײז ַײברעד
 רעוא ןַײז רָאנ ּוװ ןוא ,ןטלאהראפ וצ ךיז סעּפע ףא יװ ,טרעטשינעג
 ןיהא ,סקיטכיו טכאדעג םיא ךיז טָאה סָאװ ,סניוזא סעּפע טּפאכעג טָאה
 .טדנעװעגכָאנ ןגיוא ענַײז ךַײלג דלאב ךיוא ךיז ןבָאה

 ףא ןוא סָאמ אזא ןיא ךָאד רעבָא ,ןעקנורטעג טָאה רע ךיוא שטָאכ
 ןוא ןעז וצ רעטכינ ןבָאה טַײקכעלגעמ יד ךָאנ לָאז רע זא ,רָאנ ליפיוזא
 טרעוו'ס סָאװ ,רָאפ טמוק למוט ןסיורג ןיא ןוא בוטש ןיא סָאװ ,ץלא ןרעה
 -עגראפ וצ ,ןּפאכוצפוא-- ,ןגירשעגסיוא רעדָא טגָאזעג ןעוו ןעמעוו ןופ
 ,ןטלאהאבראפ ןרָאקיז ןיא ןוא ןעקנעד

 ןַײז רעטכינ יא :טרעדָאפעג טסנוק עלעִיצעּפס א ךיז טָאה ַײברעד
 ערעדנא זא ,ןרעה יא ,קידנרעה טינ ןכאמ ךיז יא ,ןעקנורטעג ןבָאה וצ יא
 ,יקסוואלסיטנעווס--- רע ןעוועג רע זיא רעבָא ףורעד .ןקרעמאב טינ ןלָאז
 ,םעד סעמכאמ ךיוא ןוא ,רוטאנ רעד ןופ ,סיוא טזַײװ ,ןפוראב ףורעד
 -עמ יד .טרעדָאפעג םיא ןופ סָאד ןבָאה ןסערעטניא ענַײז לַײװ ,םענָאּפא
 ןיוש טָאה סָאװ ,למוט ןסיורג ןיא רעבָא ,ערעוװש א ןעוועג זיא עכָאל
 ןיא ,ןַײש רעלעקנוט-בלאה רעטצעזעגּפָארא רעד ןיא ,טשרעהעג טלמעד
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 רעסיוועג א ןיא ,ןיוש סָאד זיא ,אהיוה ןרעקיש ןוא גנונעדרַאמוא רעד
 .ןריפוצכרוד רעגנירג ןעוועג ,סָאמ

 ןוא טלופרעביא יוזא ,טעקסארטראפ יוזא ןעוועג ןיוש ןענַײז םיצירּפ
 -ארדעג טנעװ עכַײלג יד ףא ןיוש ךיז ןבָאה עקינייא זא ,ןפיוזעגרעביא
 םייה רעד ןיא ךיז ןעניפעג ייז זא ,דנאטש ןרעקיש ןיא טניימעג ,טעּפ
 ,ןרעמיצ יד ןיא ךיז וצ ףורא ןקָאטש ערעכעה יד ףא ןרעטעלק ייז זא ןוא
 .ןעורּפָא ןוא ןגייל ןטעב יד ןיא ךיז קידנלעוו

 טנָאקעג סיפ יד ףא ךָאנ ךיז ןבָאה סָאװ ,ערעקיטפערק רעמ ,ערעדנא
 רענייא ןבָאה ,טנידעג ךאווש ןיוש ייז ןבָאה ּפעק יד סָאװ רעבָא ,ןטלאה
 -אטשראפ טינ ערעדנא סָאד סנייא ןוא ,טענַײטעג ,טדערעג ןרעדנא ןראפ
 קידנעבעב ,ןוא ענעדיישראפ ןעוועג ייז אב ןענַײז ןעגנוצ יד לַײװ ,ןענ
 .ןטַײקיניזמוא טכארבעגסיורא ןבָאה ,קידנעּפעלעט ןוא

 טימ טמיראב עטנאקאבמוא ןוא עטנאקאב ראפ ךיז ןבָאה עקינייא
 ןשיצירּפ ךָאד ,רעקיש שטָאכ ןוא ,רעמיטכַײר ערעייז טימ ,ןקילג ערעיײיז
 -יצראהנפָא ןופ דנאטשוצ ןיא ןבָאה ,טרעקראפ ,ערעדנא .ןטלאהעג ןָאסאפ
 טלאה טייהרערעטכינ סָאװ ,סָאד טעבעבעגסיוא ןוא טגיילעגסיורא טַײק
 ןקידלאב ףא טגָאלקעג ךיז -- רעסעלש ןביז רעטנוא ןוא דָאסעב סע ןעמ
 ,יד ראפ ייז ןבָאה וצרעד עַײר סלא ןוא ,טָארקנאביווערע רעדָא טָארקנאב
 רעד ףא סענעשעק יד טרעקעגרעביא ,טגָאלקעג ךיז ןבָאה ייז עכלעוו ראפ
 זָאל ,סע טסייה ,ייג שטָאכ ,קידיײל ןענַײז ייז זא ,ןזיוואב ,טַײז רערעדנא
 ...רעזַײה יד רעביא ךיז

 םיצירּפ אב זא ,טליפעג ,ןעזעג יו רעמ ןוא ,ןעזעג ןעמ טָאה לאלכיב
 יז ןטלָאװ ,ךעלריטאנ ,רעטכינ ןעוו .טעלָאזעגנָא סעּפע ןצראה ןפא זיא
 רָאלק סָאד ,םינָאמיס ליפ טיול ,זיא רעבָא טציא ,ןזיוועגסיורא טינ סָאד
 .ןענעקרעד וצ ןעוועג

 -מירייזאכ רעסיוועג רעד ,עקינעד טשריפ רעד טָאה ,לשָאמעל ,יוזא
 -ץרוק ןוא טעפ :אזא ןעזעגסיוא ךיוא ןיילא לסיב א טָאה סָאװ ,רעלטכיצ
 זיא רע יװ ,םעד ךָאנ ,טַײצ עצנאג יד טָאה -- ,ןריושעג קירעדינ ,קירָאה
 ןטלאהעג ,רעטנורא סעסיוק ענעקנורטעגסיוא יד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא
 יו טצכערקעג ןוא ןגעלעג ,טראּפשעגנָא שיט ןפא טַײז ןייא ףא ּפָאק םעד
 םיא טָאה עמ לפיוו .ןעגנאגעגרעטנוא םיא זיא סטעפ סָאד סָאװ ,רעזאכ א
 ,ןלעטשפוא ךיז לָאז רע ,ןריר טרָא ןופ םיא טווּורּפעג ,טעכרוטשעג טינ
 א יװ ,רע טָאה רָאנ לָאמ סעדעי ןוא ,ןפלָאהעג טינ טָאה ,ןבייהפוא ךיז
 קוירכ א ךיוב ןופ ,םיא טעקרָאט עמ ,םיא טריר עמ ןעוו ,רעזאכ רעקנארק
 רע ליוװ טרָא ןופ ךיז ןריר רעבָא ,טרעה רע ,טסייה סָאד .טזָאלעגסיורא
 .ךעיוקעב טינ רע זיא ,טינ

 זא ,טכאדעג ראמשָאק א טַײצ עצנאג יד ךיז טָאה ץיורדעג ףארג םעד
 זומ טציא ןוא ,טליּפשראפ ץלא ןיוש טָאה רע זא ,ןטרָאק ןיא טליּפש רע
 ,טצעל ןַײז -- ןלעטשנַײא ןָאק ןיא עּפאקש עטבילעג יד ,עקיצנייא סָאד רע
 טגנעה לריוג ןוא קילג ץנאג ןַײז סָאװ ,לזאמ קיטש קירעטיצ קיצנייא ןַײז
 ,םיצירּפ ראפ ,דרעפ סָאד ,סיורא סָאד רע טריפ טָא ןוא .םעד ןופ ּפָא טציא
 ןראפ סָאד טלאה רע .ררּפט :ליּפש רעד ןטימניא םיא טימ ןטלאה עכלעוו
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 :ּפָאק ןופ םיא ןכירק ןגיוא יד ,טעז עמ ,ןייטש םעד טימ טבַײלב ,למַײצ
 ,טראוו ןוא טייטש רע .רררּפט :טרעטיצ ,למַײצ סָאד טלאה סָאװ ,טנאה יד
 טיג,-- ןבעג ןטרָאק ףורעד טסייה ןוא ,ןרעדנּוװאב סָאד ןלָאז םיצירּפ
 ינייא סָאד ,טלעטשעגנַײא סָאד טָאה רע ,ָאי ,ןגירשעג רע טָאה -- "!ןטרָאק
 ...עקיצ

 -לוש רעכעלטנגייא רעד ,עגָארעזָאק רעקנארק-בלאה עליפא רעד יוזא
 -עג קידרעּפָאה קראטש רע זיא טשרעוצ סָאװ ,עכמיס רעד טָא ןיא רעקיד
 -בלאה ןוא סיפ עקידנעּפראש ענַײז לפיוו ףא .הד ,ןפיוא ןַײז ףא ןעוו
 טינרָאג ,רעכעלדנילב ןוא גנוצ עקידנעּפעלעט ,ןרָאקיז רענעגָאלשעגוצ
 בייהנָא םוצ זיא סָאװ ,רע -- ,טביולרעד םיא סָאד ןבָאה קילב רעקידנעעז
 ןגעקטנא טסאג םענעמוקעגנָא-ַײנ ןדעי ,סָאבעלאב עסַײמ ןעגנאגעגמוא
 ,ןדאלעגנַײא שיט םוצ ,טלטרעוועג ךיז קיניזכאווש ,ןעמונעגפוא ,ןעגנאגעג
 -עמוקעגנָא-ַײנ א ןוא ןסעגראפ םענעי ןיא טָאה רע זיב ,ןעקנירט ןטעבעג
 טציא טָאה ,עגָארעזָאק ףארג רעד ,רע ךיוא-- :ןעגנאגעג ןגעקטנא םענ
 טנידעג טינ רעמ םיא ןבָאה סיפ יד ,ןכָארבעגרעטנוא ףיט ,דימ ןעזעגסיוא
 ןוא ,ןעגנערבוצסיורא זיא-טיניסָאװ שטָאכ --ליומ סָאד ,ןּפעלשוצמורא ךיז
 ךיז ראפ ןגיוצעגסיוא קראטש סיפ יד טימ ןגעלעג טגיילעצ ןיוש זיא רע
 .רעמיצ ןיא לעטָאפ ןכייוו ןקיצנייא םעד ףא ,לוטש א ףא

 סָאװ ,םעד םעלא וצ קיטליגכַײלג ,סאלב ,קנארק ןעזעגסיוא טָאה רע
 לקיטש א סעּפע ךָאנ טימ ,םעד רעסיוא ,רעבָא :;רָאפ ָאד םיא ראפ טמוק'ס
 ךיוא ןענָאק ןיושראּפ אזא וצ לפיוו ףא ,גנומיטש רעטכעלש ,רערעווש
 טָאה גנומיטש עטכעלש יד .ןייטשוצ ןעגנומיטש עכעלשטנעמ עכעלנייוועג
 ןפא ָאד ןטפעשעג עטקירדעג יד ןופ לאלכיב ,ךעלגעמ ,ןעמונעג םיא ךיז
 עקיזָאד יד טָא ןיא ,ךעלגעמ ,ראפרעד סָאװ ןוא ,טנַײה עלא אב יוװ ,דיראי
 ךיוא ,רעבָא ךעלגעמ .ןרָאװעג טנדרָאעגנַײא ,גנויירטשעצ בילוצ ,עכמיס
 -ָאק אב ,םיא אב טסייוו רעו -- עביס זיא-טינ-רעסָאװ רעדנא ןא רעביא
 -טנעָאנ ןעמונעג ןיוש םיא טָאה סָאװ ,קנערק ןַײז ןופ ,ךעלגעמ :ןעגָארעז
 ןעוועג קַיייפ ךָאנ זיא רע לפיוו ףא ןוא ,ןטערטוצוצ ןצראה םוצ טנעָאנ
 ןוא טומ םעד ,עליפא סעכמיס עטסערג יד ןטימניא ,רע טָאה ,ןעקנעד וצ
 -עגסיוא ,ןבילבעג ןסיוא ,ןריולראפ שזארוק ןוא טפארק לסיב טצעל סָאד
 .ךיז ראפ סיפ ענעגיוצעגסיוא טימ ןבילבעג ןגיל זיא ןוא ,טּפעש

 -ידלוש רעד ,ןיילא סָאבעלאב רעד ,רע ךיוא רָאנ ,ןַײז טינ לָאזס יו
 ןא טלָאװ עגאל אזא אב ןוא .םעלא טימ טשינ ,עכמיס רעד ןופ רעק
 ךעלעמאּפ-ךעלעמאּפ ךיז לָאז עכמיס יד זא ,ןעוועג ךעלריטאנ לָאמשרעדנא
 ,טסעג יד ןופ רענייא רעדעי לָאז זַײװקיצניײא ,זַײװקיצניײא ,ןשעלסיוא
 ריט יד ,קידנטיינ ךיז שינעפרעדאב רעדנא ןיא יצ ןכערבּפָא ןלעװ ןופ יצ
 יו ,סיוא ןוא ,ןרעקמוא טינ רעמ קירוצ ךיז ןוא ןייגסיורא ,ןעניפעג
 .סעכמיס ןטרָאס עניוזא דימָאט ךיז ןקידנע'ס

 אב עקאט ןיוש טָאה'ס רָאנ יװ זא ,ןפָארטעג לָאמ סָאד רעבָא טָאה
 םאב ןטלאהעג עקאט ןיוש ךיז ןבָאה םיצירּפ יד רָאנ יװ ,ןטלאהעג םעד
 -אב ,ןעוועג טשינ ןענַײז ייז ןעקנורטאב יװ -- ,ייז ןבָאה יוזא ,ןכירקעצ
 ןענאטשעג טַײצ עצנאג יד זיא סָאװ ,רעקירעיײז א רענייא יװ ,טקרעמ
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 ןטימ טלקָאשעג קידלמעל-רעקיש סעּפע ךיז ןגיוא עטכאמראפ טימ ןוא
 ןגעוו ,טערטרָאּפ רעד ןעגנאהעג זיא'ס רעכלעוו ףא ,טנאוו רעד וצ םענָאּפ
 רעד ,קָאבול רעקיבראפ-קיליב רעד ---טנַאמרעד רעִירפ ןבָאה רימ ןכלעוו
 רענעי יו זא ,טקרעמאב ייז ןבָאה יוזא-- ,ערוצ-רעסייק רעד טימ קָאבול
 טגנעה'ס רעװ ,ןעזרעד ןוא ןָאטעג בייה א ּפָאק םעד םעצולּפ סעּפע טָאה
 ךיז ,ןאּפש עכעלטע קירוצ ףא ןָאטעג יײג א רע טָאה יוזא ,םיא רעביא
 קידנקוק ןוא קידנעייטש ,יוזא ןוא ,טלעטשעג טערטרָאּפ ןגעקטנא ךַײלג
 ןטימ ,ליומ ןלופ ןטימ טכאלעצ :טכאלעצ םעצולּפ ךיז רע טָאה ,םיא ףא
 ;טנפעעגפוא רעטכינ יװ םיא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןגיוא יד טימ ןוא םענָאּפ
 -ראפ ןיא ץעגרע םיא ןבָאה טנעה רָאּפ עכעלטע ךַײלג ,יוזא טכאלעצ ךיז
 ,םיא ףא קידנקוק ,ןבָאה עלא זא ,יוזא ;ןעלציק ןעמונעג רעטרע ענעגרָאב
 ,ןרעדנא םעד רענייא ןבָאה עלא ,טקעטשעגנָא רעטכעלעג ןַײז ןופ ךיז
 -עג ךיז ,קידנזַײװנָא טערטרָאּפ ןפא ןוא ןיושראּפ ןפא רעגניפ א טימ
 םעד טָאה רעגניפ רעקידלטַײט ןוא םענָאּפ קידנכאל סנרעדעי ,טעשטאק
 ןרעדנא םעד טריפרעד ןוא טכאפַײרדעג ,טלּפָאטעג רעטכעלעג סנטייווצ
 ןסיורד ןופ ןעמוקעגנָא טלמעד טלָאוװ'ס רעוװ זא ,יוזא ;ךיוב ןיא ףמארק וצ
 טָאה רע זא ,טניימעג טלָאװ ,ןַײרא רעמיצ םענעי ןיא ,בוטש רענעי ןיא
 טלָאװ רע רעדָא עכלעוו ןופ ,ןפָארטעגנָא םִיָאגושעמ עטסיוװ זַײרק א ןיא
 טלָאװ רע רעדָא ,ןסיורד ןיא סיורא קירוצ ךַײלג טלָאװ ןוא ןקָארשרעד ךיז
 .טכאלעגטימ עגושעמ עלא טימ ןעמאזוצ ןוא טקעטשעגנָא ןיילא ךיז

 םעד םעליוא םאב טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ,רענעי טָאה -- ,עז --
 -עג רעד ,רע ךָאד זיא סָאד ,עז -- ,ןגירשעגסיוא ,ןפורעגסיורא רעטכעלעג
 זיב ןסַײװװ ןופ ,שוק זיב ודיוה ןופ סָאװ ,שערייוושאכא גיניק רעסיוו
 -אז ףא ;סענאכ רעמירק ןוא רענאכארטסא ,רענאזאק ףא :םאי ןצראווש
 ..ערעזדנוא דומשז ןוא עטיל ,ןלױּפ ףא ;שטעיס רעשזָארָאּפ

 רערעקיש רעד .רענדער רעד ,טקאהראפ ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע
 -עג טינ םיא ןבָאה רעטרעװ ןייק ,ןסירעגרעביא םיא ךיז טָאה קנאדעג
 -ראפ ,טרָאװ ןיא ןוא קנאדעג ןיא לגנאמ סעמכאמ ,טָאה רע ןוא ,טעַײטס
 .ַײּפש א טימ טקידנע

 -סיורא ,קידנליו טינ יצ קידנליוו ,עלא אב ךיז טָאה -- !ופט !ופט --
 !ופט -- .ןגיּפשעגסיױא רָאכ ןיא ןבָאה עלא ןוא ,ןסירעג

 ןעמעלא יװ םעצולּפ טלמעד טָאה סָאװ ,טסנרע םענופ ןוא ַײּפש םענופ
 ,עקינעד יװ ,אזא עליפא טּפאכעגפוא ךיז טָאה ,טכאמעג טרעטכינעגסיוא
 -עג ּפָאק טַײז א טימ ןגיובעגנָא שיט ןפא טַײצ עצנאג יד זיא רעכלעוו
 יװ ,טמעטָאעג רעװש ןוא טכאמעגכָאנ רעזאכ ןקנארק א טָאה ,ןפָאלש
 .רענעי

 ,עלא ןעזרעד ןוא טנפעעג ןגיוא יד טָאה ,טּפאכעגפוא ךיז טָאה רע
 ךיז טָאה'ס רע ,עלא ,ןייגסיורא ףא ריט יד טכוזעג רעִירפ טָאה'ס רעוו
 רע יו ,טאהעג ךָאנ ןבָאה סָאװ ,יד ךיוא ,טעּפארדעג טנעװ יד ףא רעִירּפ
 -- ,סעינאּפמָאק ןיא ,ןעייווצניא רעדָא ןיילא ,ןעקנורטעג ,טקנעדעג טָאה
 ,סאלב ,טשירפרעד ץירּפש ןטלאק א ןופ יװ ,לָאמאטימ טציא ןענַײז עלא
 .טינרָאג טגָאזעג טינ ןוא טדערעג טינ ,ןענאטשעג טכאוועגפוא בלאה
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 ןגעקטנא טציא ךיז ןבָאה םיצירּפ עלא סָאװ ,םעד ןופ טסנרע רעד
 עלא אב טָאה ,ןגיּפשעגסיוא סָאװרָאנ ןוא ןענאטשעג ,טלעטשעג טערטרָאּפ
 ךיז ןבָאה עלא :רעמ ךָאנ .ןעמונעגוצ ליומ ןופ ןשָאל עקידרעטַײװ סָאד
 זיא'ס יצ ,ןעז ,טקוקעגמורא עליפא ,קידנעמוק לכייס םוצ יװ ,לָאמאטימ
 ןיא סקירעביא טינ זיא טַײהנזעװנָא ןַײז סָאװ ,רעניוזא ייז ןשיװצ ָאטינ
 .ןשטנּוװעג לאפ אזא

 ,וואטסירּפ םעד יקצעלראג ןיא טנָאמרעד יװ לָאמאטימ ךיז ןבָאה עלא
 ןופ ךיז ןעניפעג ןַײז טקנעדעג ךאווש ייז ןבָאה טַײצ עצנאג יד סָאװ
 -סיוא טינ יז רע טָאה ,טקנעדעג ָאי ןעוו ןוא ,ריט טַײז רענעי רעטניה
 ,טנָאמרעד םיא ןיא ךיז ייז ןבָאה טציא .טרָאד טנוה א ייהעלע ,טכאמעג
 רעװ סָאװ ,ריט רעד ןיא לאלכיב רָאנ ,םיא ןיא יוזא טינ רעשפע ןוא
 טכירעגמוא רָאג רעדָא ,ןקוקנַײרא ריא ןיא קילעפוצ ןָאק'ס רעוװ ,טסייוו
 ?ןזַײװאב ךיז ,ןייגניירא ריא ןיא

 רעד אב ןענַײז עכלעוו ,עלא ענעי .הד-- ,ענעגייא יד זא ,ךעלריטאנ
 דעשיוכ טינ רענייק טָאה ,ןעװעגַײב בוטש ןיא שינעעשעג רעקיסָאװרַאנ
 טלמעד םיא ףא טלָאוװ'ס רע סָאװ ,ןיקסוואלסיטנעווס טינ עליפא ,ןעוועג
 םיא עייגענעב דאשכ זא ,ןעזעג טלָאװ ,ןָאטעג קילב ןקידנשרָאפ-טכער א
 ,םיא טָאה רעבָא רענייק יוויוזא .קירעביא יוזא טינ רָאג עקפאד ןיוש זיא
 טינ ןעניז ןפא ,ןעוועג רעכיז טוג זיא'מ עכלעוו ןיא ,ענעגייא עלא יד יװ
 יוויוזא ןוא ,טלייטעגסיוא טינ ןרעגרע םוצ ןוא ןטכעלש םוצ ןוא ןעמונעג
 ןגעקטנא ,םעד ןגעקטנא קידנעייטש ,ןיוש זיא טולב עזייב עשיצירּפ סָאד
 ;ןעוועג טכָאקעצ קראטש ןיוש ,ןטָארטעגסיױורא סָאװרָאנ ןענַײז ייז ןעמעוו
 ןעגנאגאב ןיילא ייז ןופ ןרעדעי זיא סָאװ ,סעלווא עלא ךיז קידנענַאמרעד
 עסיוועג רָאנ ןעמ טָאה ייז אב סָאװ ,ןיילא ייז עייגענעב סעלווא ,ןרָאװעג
 גונעג ךָאנ ייז זיא ,ףָאסלָאקּפָאס ,רעבָא ,טביורעג סעיגעליווירּפ ןוא טכער
 ןיא ךיז קידנענַאמרעד רעקירעד רעבָא ;ןבילבעג ןגעמראפ ךעלשּפיה ןוא
 -ראפ רעייז רָאנ טינ סָאװ ,טסּוװעג ,טנעקעג ןבָאה ייז עכלעוו ,עלא ענעי
 רָאנ ,ןרָאװעג ןעמונעגוצ עכולעמ רעד ןופ ןוא טריקסיפנָאק ,טביורעג ןגעמ
 ,ערעדנא רָאג רעדָא ,ןבירטראפ ריביס ןטַײװ ןיא ,טגָאיראפ ןיילא ייז ךיוא
 -רעד ;ןרָאװעג ןסימשראפ טוט זיב ןוא ןסָאשעצ ,ןעגנאהעצ ןענַײז סָאװ
 ןטלאהפוא טנָאקעג טינ רעמ ךיז םיצירּפ ןבָאה ,ץלא סָאד ךיז קידנענָאמ
 רעד ףא זיא סָאװ ,םעד ,ייז ראפ טנאוו רעד ףא סָאװ ,םעד ןטכאראפ ןופ
 -עגּפָארא טַײקרעכיז רעכעלרעזייק ןיא ייז וצ טָאה ןוא ןעגנאהעג טנאוו
 רענייק זא ,יײז טימ טציירעג ךָאנ ךיז ,טכאדעג ךיז טָאה ייז יו ,ןוא ,טקוק
 עליפא רָאנ ,ןקידעבעל םעד ,ןיילא םיא רָאנ טינ ןגאוו טינ טעװ ייז ןופ
 -אסכא רעקיליב רעד ןיא טנאוו רעקיליב רעד ףא לעמעג עקיליב סָאד טָא
 ,ןגָארטרעביא טנָאקעג טשינ םיצירּפ ןיוש ןבָאה סָאד טָא -- ;ןרירוצנָא עינ
 יװ לָאמאטימ עלא ךָאד ןבָאה ,ןעוועג ןיוש ןענַײז ייז רעטכינ טינ יוװ ןוא
 ,ןָאטעג בייה א טערטרַָאּפ םוצ גנוטכיר רעד ןיא ןטסיופ יד ,טדערעגּפָא ךיז
 ןופ ןיושראּפ םעד ,םיא-- רעטרעװ טימ טעָארדעג ַײברעד טָאה רעניײא
 רע לָאז זא--טימרעד רערעדנא ןא ;ןעגנאלרעד וצ ערוצ ןיא ,טערטרָאּפ
 א ןוא :טקידנעעג טינ ךָאנ זיא םיא טימ טעּפשימ רעד זא ,ןעקנעדעג
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 טאהעג ןיוש ךיז ,קידנטלאה טערטרָאּפ ןגעקטנא טסיופ םעד ,טָאה רעטירד
 ,ילברעד ןטלאהעג ןיוש טָאה'ס ןוא ...ןליוּפ ןגעוו דיל עסיוועג יד ןעגנוזעצ
 טימרעד ,ךעלגעמ ,ןוא ,ןּפאכרעטנוא גנאזעג סָאד עלא ןלעװ דלאב זא
 סָאװ ,ךָאנרעד ןטלָאװ םיצירּפ ןוא טקידנעראפ ןעוועג ךאז יד ךיז טלָאװ
 עמָאכלימ-טרָאװ רעקיטשינ רעד ךָאנ ,קידנרעו רעטכינ רעמ ץלא רעטַײװ
 -ראפ ןעוװעג בוטש יד סענָאדכאּפ ןוא טַײקיטכעמנָא ןיא ,טערטרָאּפ ןטימ
 .ןכָארקעצ ךיז ןרעמיצ ערעייז ןיא ןוא טזָאל

 ,רעגניז רעד ,רענעי ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא זא ,ןפָארטעג רעבָא טָאה
 טקרעמאב טינ טָאה רענייק -- ,םעצולּפ טָאה יוזא ,ןגיוצראפ דיל יד טָאה
 טפעלּפעג ןענַײז עלא ןעוו .סָאש א טרעהרעד ךיז -- ,ןענאוונופ ןוא ּוװ ןופ
 ןענאוונופ ,רע טייג ןענאוונופ ,קידנקוקמורא ךיז ,ןבילבעג ןקָארשרעד ןוא
 -בלאה ,רעגנוי רעד יװ ,ןעזרעד ייז ןבָאה יוזא ,סָאש רעד ,רע טמוק
 טנאה ןייא טימ ,רעסאלב א ןענאטשעג זיא עגָארעזָאק ףארג רעקנארק
 א רע טָאה רערעדנא רעד ןיא ןוא ,לוטש ןַײז ןופ לטנעה ןיא טראּפשעגנַא
 ,ןסָאשעגסיוא ,סיוא טזַײװ ,לָאמ ןייא ןיוש טָאה רע .ןטלאהעג טעלָאטסיּפ
 טימ לגניצ-סיש סָאד טוװּורּפעג ךיז רע טָאה לָאמ ןטייווצ םוצ ךיוא ןוא
 ןופ סָאד לָאמ ןטייוצ םוצ טלָאװעג ןוא ןעיצ וצ רעגניפ ןקירעבאלש א
 ךיז סע טָאה ,קערשרעד ןופ יצ ,טַײקירעבאלש ןופ יצ רעבָא ;ןריר טרָא
 טָאה ,טעלָאטסיּפ ,ספארג ןופ ,ןַײז ןופ סָאש א טָאטשנָא ןוא ,טזָאלעג טינ
 -נופ ןוא ןעמעוו ןופ רעדיוװ קידנסיוו טשינ-- ,לקניוו רעדנא ןא ןופ ךיז
 .טרעהרעד רעטייווצ א--- ,ןענאוו

 יו ,טנאה אזא ןופ זא ,טכאדעג ךיז טָאה ,ףארג ןפא קידנקוק ,וועגא
 רעטשרע רעד ךיוא טָאה ,טַײקירעבאלש ןַײז ןיא ,דנאטש ןַײז ןיא ,ענַײז
 רעצעמע טָאה סָאד זא ,ערָאװס עסיורג א ןוא ,ןעמוק טנַאקעג טינ סָאש
 ןַײז ראפ ןוא םיא ראפ ,קידנעעזרעד טעלָאטסיּפ ןטימ םיא ,רעטייווצ א
 רָאנ טנאה עטקערטשעגסיוא ספארג םעד ןוא ,ןסָאשעגסיוא טַײקירעבאלש
 .טצונעגסיוא עמריש א רענַײז ראפ

 טעוװערעקעגסיוא ןגיוא יד עלא ןבָאה דלאב רָאנ ,ןַײז טינ לָאז'ס יו
 רעד זא ,ןעזרעד טָאה'מ .ןרָאװעג טליצעג זיא סָאש רעד ןיהּוװ ,ןיהא
 -כרוד יד ,טרעכעלעג טסורב רעד ןיא ןוא ןיורק רעד ןיא זיא טערטרַאּפ
 ןוא טעדנעשעג טערטרָאּפ רעד ,ךָאנ ךיז ןרעכייר ךעלכעל ענעסָאשעג
 .עמייא עמוטש א ,קידנקוקוצ סָאד ,רעמענעּפ עלא ףא ןוא ,טמעשראפ

 ןדמערפ א ןופ יװ ,ךיז טָאה--?ןָאטעג סָאד טָאה רעװ ,עיוװָאנאּפ --
 ,םענייא ןופ ךַײלג ,טרעהרעד לָאק א ,עקידנזעװַײב יד ןופ םענייק ןופ טשינ
 .טלעטשעגנַײרא ךיז בוטש ןיא ,קידנענעפע ריט יד ,גנילצולּפ טָאה סָאװ

 ןפיווראפ יו ,יקצעלראג ךיז טָאה ,סָאש א קידנרעהרעד :ךעלקריוו
 טגנאלרעד ןעמוקאב טָאה רע סָאװ ,סעסיוק ליפ יד ןופ ןעוועג טינ זיא רע
 ,ןיקסוואלסיטנעװס ןופ רעמ ךָאנ ַײס ,ןעטָאנױסָאנ סָאבעלאב םענופ ַײס
 םוראנטניה ,םייהעג ןגָארטעגרעטנוא טַײצ עצנאג יד םיא טָאה רע סָאװ
 ןעװעג טינ זיא יקצעלראג רעקיש .יװ-- ,ןעז טינ לָאז רענייק זא ןוא
 -עגפוא יװ ,בוטש ןופ סָאש א ןעמוקסיורא קידנרעהרעד ,ךָאד רע טָאה
 -פוא םיא ןיא ךיז טָאה רעטיהיגנונעדרָא ןוא שטנעמ-טכאמ רעד ,טכאוו
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 טנפעעגפוא ריט יד ןקָארשרעד-בלאה ,טסיירד-בלאה טָאה רע ןוא ,טּפאכעג
 .טקעטשעגנַײרא ּפָאק םעד ןוא

 ּפָאק ןַײז םיא ,ףורעד ךיז קידנטכיר ,טָאה רעבָא יקסוואלסיטנעווס
 יז ןסייהעג םיא .טקיוראב םיא ןוא טנגעגאב ןיוש ריט רעד אב ךַײלג
 סָאד טָאה רע, רעטרעװ יד ,ערָאװס א ,לָאק סָאד זא ,יוזא ,ןכאמראפ
 ןרעדנא ןא ןופ רָאנ ,ןיקצעלראג ןופ טינ רָאג ןענַײז ?עיװָאנאּפ ,ןָאטעג
 .ןעמוקעג ןעמעוו

 עלא אב ,טקעמש סָאד סָאװ טימ ,ןענאטשראפ ךַײלג ןבָאה םיצירּפ
 עקאט עלא לַײװ ,עלא ףא דלוש ןייא יװ ,ןעזעגסיוא סערוצ יד ןבָאה
 רעכיז זיא ,טניימעג ןעמ טָאה ,סָאש רעטשרע רעד ביוא ןוא ,קידלוש
 -אב טינ ןיוש טָאה עמ סָאװ ,ןטייווצ םעד ןיא זיא ,ףארג םענופ ןעמוקעג
 ןַײז דעשיוכ טנָאקעג ייז ןופ ןרעדעי ןיוש ןעמ טָאה ,ןעמעוו ןופ טקרעמ

 -עמע טָאה סעּפע רָאנ-- ,רעװ טינ טסייוו עמ -- ,ךיוא טונימ רעד ןיא
 טכיל יד-- ןשָאלעגסיױא טכיל יד ןוא טּפאכעגפורא ךיז לקנעב א ףא רעצ
 -אבמוא ראפ ,עלא ןיוש ןבָאה ךָאנרעד ,ּפמָאל-ץילב ןקידנעגנעה םענופ
 טָאה'ס רעװ ,טּפאכעגמורא ןעמעלא טָאה סָאװ ,סיוא טזַײװ ,עריומ רעטסּוװ
 .ןשָאלעגסיוא יז ךיוא ,טאהעג ןייטש טכיל א שיט ןפא ךיז ןבעל

 סָאד זא ,ןעניימ טנָאקעג טָאה עמ .רעטצניפ רעד ןיא ןבילבעג זיא עמ
 ןרעדנא ןפא רענייא יידעק יװ ,ןגעוו טַײקכעלמיײה בילוצ ןָאטעג ןעמ טָאה
 רעטצניפ רעֶד ןיא זא ,ךיוא רעשפע ןוא ,ןעקנעדאב וצ ךיז יװ ,ןקוק וצ טינ
 -ייו רעדָא דלוש ןָא ךיז זיא-טינייוו ןבָאה טַײקכעלגעמ יד רערעדעי לָאז
 .ןקורסיורא קידלוש רעקינ

 -עג טינ טנאו רעד ףא טערטרָאּפ רעד זיא טונימ רעבלעז רעד ןיא
 ןיא יװ רע זיא ,טכוזעג טינ ךָאנרעד םיא ןבָאה םיצירּפ יד לפיוו .ןבילב
 .ןדנוושראפ ןרוּפש יד טימ דרע רעד

 טאמיק טַײצ רעבלעז רעד ןוא רענייא ןיא טָאה ךיוא טונימ רעד ןיא
 ןיהּוװ ,טליפרעד ליומ סנשטנעמ א םענייא סעּפע רעיוא ןַײז אב רערעדעי
 :טגָאזעגנַײרא ,דָאסעב יוװ ןוא קידנלַײא ,טָאה ליומ סָאד

 ףראד'מ רָאנ ,ןטכיראפ ךָאנ ךיז טזָאלס ,טסנרע זיא ךאז יד ,םיצירּפ --
 .טלעג עלופא ,טלעג

 ןדעי טָאה סָאװ ,עמוס טרָאס אזא ןפורעגנָא ליומ סָאד טָאה ַײברעד
 -רָאפ סָאװרָאנ םעד ןופ יװ ,ךָאנ רעמ ליפ ןרעטיצפוא טכאמעג רערעהוצ
 ןַײז ןקידיילאב טימ ,טאראפ-עכולעמ טימ טקעמשעג טָאה סָאװ ,םענעמוקעג
 יװ ,עניוזא וצ ןוא ,טַײצ אזא ןיא ,ראפרעד ןוא ,רעסייק םעד טעטסעיאמ
 --,עטסגנערטש סָאד ןרעװ טדנעװעגנָא ןָאק ,םיצירּפ יד וצ יו ,ייז וצ
 .עליפא ףָארטש-טיוט ,ךעלגעמ ,זיב ,ןקישראפ ןופ ,ץימש ןופ ןביױהעגנָא

 -אב יד ןופ רָאנ טינ ןעועג רעכעה זיא רעבָא עמוס ענעפורעגנָא יד
 ןטיוט-בלאה ,ןטכעלש ןפא ָאד טציא ןטַײקכעלגעמ עשיצירּפ עטצענערג
 א ןטַײצ ערעדנא ןיא ןעו ,טכעלש טינ ןעוו ,עליפא ךיוא רָאנ ,דיראי
 יז ןעוו ,ךאס א ראפ עליפא רָאנ ,ץערָאּפ ןייא ראפ רָאנ טשינ -- עסיורג
 .ןגיילפיונוצ ךיז ןלעוו

 רעיוא רעדעי ןיא רעדיוו ליומ סָאד טָאה -- ,טכעלש טלאה ךאז יד --
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 רעד ףא ןדִיי א אב זיא'ס .ןעקנעדאב םיצירּפ ךיז ןלָאז -- ,טדערעגנַײרא
 סָאד ןָאק ןגרָאמ ,טכאמ רעד ןופ רעייטשרָאפ א ךיוא ַײברעד ,עינאסכא
 רעד ..ןגָארטעצ ךיז טָאטש ץנאג ףא ,ףראד עמ ּוװ ,ןרעװ ןבעגעגרעביא
 ןיא ,טסייוװ רעװ ,ןדנּוװושראפ -- ,טערטרַאּפ רעד ,זַײװאב רעקידסעשַאמאמ
 ןעניפעגסיוא םיא ןעז ףראד עמ ,ןפָארטעגנַײרא טָאה רע טנעה סנעמעוו
 טינא .ןרימשאב טוג רָאנ ףראד עמ .ךעלגעמ ךָאנ זיא ץלא .ןטכינראפ ןוא
 ןבָאה טינ עטָאראכ ןייק ךָאנרעד םיצירּפ ןלָאז

+ + :: 

 רעבלעז רענעי ןיא םיצירּפ ןשיװצ גנוטאראב רעקיטכאנאביטעּפש א ףא
 רעבעגעציײא-טּפוה רעד ןוא רעריפנָא-טּפוה רעד ּוװ ,עינאסכא עקאט
 -ָארשרעד עקירעביא עלא סעמכאמ ,יקסוואלסיטנעווס ןעוועג זיא טלמעד
 ,ןלייטראפ סָאד ןוא ןעמענפיונוצ טלעג סָאד :ןרָאװעג ןסָאלשאב זיא ,ענעק
 .קיטיינ ראפ ןעניפעג טעװ ,יקסוואלסיטנעווס ,רע ןעמעוו

 טלעג סָאד זא ,ןעוװעג רעכיז סעּפע רעביא טציא ןיוש ןענַײז עלא
 רע זיא טנװָא םענעי .םיא אב טערטרָאּפ רעד ךיוא זא ,םיא אב טבַײלב
 ,ןעוועג טינ זיא עריירב רעדנא ןייק רעבָא .ןרָאװעג טנעקרעד ןעמעלא ןופ
 ףורעד ףא סָאװ ,ןקיטשרעד וצ ,עינאסכא ןיא ,ָאד םיא רעדָא רָאנ יו
 ןעװעג טשינ רעלעטשנַײא ןייק ןוא םינָאלאב ןייק ,סיוא טזַײװ ,ןענַײז
 ןרעװ טגרָאזאב ,טשרעמיולק ,םיא ןופ ןוא ןראנ ןזָאל ךיז עשז רעדָא
 רָאנ טָאה עמ סָאװ ,עקיצנייא סָאד ןוא .ןָאטעג עקאט ןעמ טָאה סָאד ןוא
 עמוס רערענעלק א ףא םיא אב--ןעװעג זיא ,עגאל אזא ןיא טנָאקעג
 יװ רעבָא ,ןעגנודעגסיוא ךיז :ןָאטעג ךיוא ןעמ טָאה סָאד סָאװ ,ןעגנידסיוא
 -יוזא ףא ןעװעג ךָאנ יז זיא ךָאד ,עמוס יד ,ןעוועג טינ זיא יז רענעלק
 יד אב ,ךיז לָאז ,ןעמענפיונוצ יז יוזאיו ,םעד ןגעוו זא ,סיורג ליפ
 ,ןלעטשרָאפ ןענָאק טינ ךעיומ רעשיצירּפ ןייא ןייק ,ןעגנוגנידאב עקיטציא

 ?םיצירּפ ,טלעג ןוא --
 ןלעוװ ןדַיי ,ייז וצ ןדנעוו ןעז ךיז זומ עמ .ןדִיי יד אב זיא טלעג --

 .ןייטש ןטיונ יד ןיא ייז ,ןזיילסיוא ייז ,ןזָאלראפ טינ םיצירּפ יד
 רעכלעוו ,יקסוואלסיטנעווס ןיילא ןעמונעג ךיז ףא ןיוש טָאה סָאד ןוא

 סערעטניא רעד זא ,ןלעטשרָאפ ןוא ןגיילסיוא יוזא ךאז יד טנַאקעג סָאה
 -עגרָאפ ייז ןיא סָאװ ,ענָאקאס יד טניימעג ָאד -- ,ןיילא םיצירּפ יד ןופ
 עשיטָאטש ןוא סערעטניא רעשיטָאטש רעניימעגלא ךיוא לָאז -- ,ןענאטש
 טָאה ןריפוצכרוד סָאד ןוא ,עירעב א ןעוועג רע זיא ףורעד .ןרעוו ענָאקאס
 .ןעמונעגרעטנוא ךיז רע

+ *+ *+ 

 וצ ,ןידוד בער וצ ןעמוקעג ךָאנרעד זיא יקסוואלסיטנעווס יוזאלוו

 -נאג רעד ףא ךיוא ןוא טָאטש ןיא ווָאר ןטסּוװאב ןוא ןטנאקאב רעזדנוא

 םענייא ןופ גנולטימראפ סנצעמע סעּפע ךרוד יצ ,ןיילא יצ ---טנגעג רעצ

 ףֹא ןיוש זא ,רָאנ ןסייוו רימ .טינ רימ ןסייוו -- ןדִיי ןטנאקאב א םענַײז
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 ןשטנעמ ןעוו ,דיראי ןטימניא ,ירפצנאג ןטימניא ןידוד בער וצ זיא ןגרָאמ
 -פיונוצ עפיסא ןא ,עקידנענערב אזא טַײצ יד ןוא ןעמונראפ יוזא ןענַײז
 לָאמ סָאד זא ,ךיוא ,ךעלריטאנ ,"ײנּפ , ןופ ,ךעלריטאנ .ןרָאװעג ןפורעג
 ,טַײלטלעג עקאט רעקירעד רָאנ ,םיווּושכ טאלג ןוא םינָאבאר ןופ טינ
 ,טדנעוועג ןעיניא םענעי טימ ךיז ,ידוד בער ,רע טָאה ייז וצ סָאװ ,עכַײר
 .ןטראוו סעּפע טנָאקעג לאפ םעד ןיא ןעמ טָאה ייז ןופ רעקירעד סָאװ ןוא

 סָאד זיא ןעיניא רעד זא ,יוזא ךאז יד ידוד בער טָאה טגיילעגסיוא
 .לָאהָאק ןשידַיי ץנאג טאמיק ךיוא רָאנ ,םיצירּפ רָאנ טינ עייגענ לָאמ

 טקעמש ָאד -- ,טגָאזעג ידוד בער טָאה -- ,ןטכארטאב רָאנ ןעמ לָאז --
 ןלעװ עקידלוש יד .טקנעשעג טינ ןרעוו ןכאז עניוזא ןוא ,עדירעמ טימ
 סָאד סָאװ .ןעמוקאב שינעמוקסיוא ךעלרע ןוא ףָארטש רעייז סיוועג
 םיצירּפ ,ןפיוקסיוא טינ ןיילא ךיז ןענָאק םיצירּפ יד .עלא ןסייוו -- טסייה
 ,רָאי סָאד ךָאנ רעבָא סרעדנוזאב ,לאלכיב -- סעוויוכ ןיא ןדָאבראפ ןענַײז
 .שינעטערעגמוא רעד רעביא ,ּפאנק יוזא זיא טלעג ןעוו

 -ירּפ ביוא זא--- ,טצעזעגרָאפ ידוד בער טָאה -- ,ןעקנעדעג ףראד עמ --
 -- ןדִיי-ספרָאד ליפ רָאנ טינ ייז טימ ןדַײלטימ ןלעװו ,ןדַײל ָאד ןלעװ םיצ
 עכלעוו טימ ,טַײל-טָאטש ךיוא רָאנ -- ,סרָאסעסָאּפ ,סעראדנערא ,סרעקנעש
 -יוסעב ךיוא טניימ רע .םיקָאסייא-טלעג טימ ןדנובראפ ןענַײז םיצירּפ יד
 -וצ עפיסא רעד ףא םיא וצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ָאד ןציז סָאװ ,יד עלא םעכ
 .ןעמונעגפיונ

 יוזא ,םיצירּפ יד ,וצ ייז ןעמ טמענ :ןעקנעדעג טימרעד ןעמ לָאז --
 -ראפ רעבָא רימ ןעוט .ןענעגעזעגּפָא סעוויוכ ערעייז טימ עלא ךיז ןגעמ
 ךאז יד םיצירּפ ןלעװ יוזא ,ערָאצ רעד ןופ סיורא ייז ןּפעלש ןוא טרעק
 .ןבָאה סעוויוט עסיורג ןופרעד ןלעװ ןדִיי ןוא ,ןעקנעדעג

 -רעד ךיז לָאז עמ ,עלילָאכ ,ביוא זא ,ראפעג א ָאד ךיוא זיא'ס ,סעמע
 לבליב א ןַײז ןָאק ,טשימעג ךאז אזא ןיא ךיז ןבָאה ןדִיי זא ,ןסיוורעד ןופ
 -ילב זיא סָאװ ,רעקיצנייא רעד :טנרָאװאב רעבָא זיא ךאז יד .לָאהָאק ףא
 טניימ ,ןגָאז סעדייא טכעלש ןָאק רעכלעוו ןוא ,עסַײמ רענעי סייב ןעוועג
 א ,עָאנאה-סעוויוט עסיוועג א ךיז ראפ ןעיצסיורא רָאנ יו ,רעמ טינ ָאד
 זיא טלעג יװ רעמ זא ,ןרעכיזראפ ןשטנעמ ערעכיז .טלעג עמוס עסיוועג
 רע זיא עסַײמ רעצנאג רעד ןיא זא ,ךיוא ערָאװס א .ןסיוא טינ רענעי ָאד
 ןבָאה סָאד זא ,סע טסייה ,ךיוא ערָאװס א .רעקידלוש רעד עקאט ןיילא
 ,ןיוש טָאה סָאװ ,רעד ,עקאט ןיילא רענעי רָאנ ,ןסָאשעג םיצירּפ יד טינ
 טציא ןוא ,ןרעװ וצ ךַײר עסַײמ אזא ןופ טכארטראפ גנאל ,סיוא טזַײװ
 -אב .רעסָאמ א ,ףרּוװסױא ןא-- ןפָארטעג לאפ רעכעלקילג רעד םיא טָאה
 -אב ןַײז טימ זיא רעבָא ןיילא ןיושראּפ רעד ,טינ סָאד ןעמ ןָאק ןזַײװ
 טינ סָאד םורעד טלַײא רע ,רעכיז קירעביא טינ ,ןעמ טעז ;גנוקידלוש
 ןופ ןיילא רעכיג סָאװ יידעק ,ןעמוקאבוצנַײרא טלעג עטנידראפ רעשַאק
 ךיז טניפעג טערטרָאּפ רעד .ןרעװ רעטָאּפ ,ןעיירדסיורא ךיז קעסייא םעד
 םיצירּפ יד ראפ טעװ רע זיב ,ןעמוקאב טינ טלעג ןייק טעװ רע ,םיא אב
 עריומ ;ןטכינראפ וצ םיא ףֹא ,ןבעגעגרעביא ייז ,ןרעוו טכארבעג טינ
 טינ ךאז יד רעדיוו רענעי לָאז ,ןעמוקאב טלעג ןכָאנ ,ךָאנרעד זא ,ןבָאה
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 רעוװ ,סנטשרע ,לַײװ ,טינ ןעמ ףראד ,ןרעסאמראפ רעדיוו ןוא ןקעוופוא
 רע טקעטש טלמעד סָאװ ,רעקירעד ןוא ;זַײװאב א ןָא ןביילג םיא טעװ
 ןזיואב טַײקידלושמוא סמיצירּפ יד טעוװ רעמָאט :ענָאקאס ןיא ןיילא
 טָאה רע סָאװ ,ראפרעד םיא ףא ןרעװ ןפרָאװעגפורא ןָאק ץלא ןוא ,ןרעוו
 אב ויא רעבָא זַײװאב רעד זיב .לדניווש םענייר בילוצ ןָאטעג ךאז אזא
 ןסָאלשאב ,ןבייהוצנָא ךיז םיא טימ עריומ סעמכאמ ,םיצירּפ ןבָאה ,םיא
 ,ןיושראּפ רעד ,רע ןוא ,ָאטינ םענייק אב זיא רעבָא טלעג ןייק .ןבעגכָאנ
 ןָאק ,טכעלש זיא ,רע טנרָאװ ,טינא ,ןיוש ,דלאב ,טנַײה :טרעדָאפ ,טלַײא
 ךאז ןייק ןיוש טעװ טלמעד סָאװ ,רעטַײװ ןרעוו ןבעגעגרעביא ךאז יד
 סָאד ןגרָאמ ,טנַײה ןוא ,ןבעג עצייא ןא םורעד ךיז זומ עמ .ןלעױּפ טינ
 .ןגירקנַײרא טלעג

 טלעג ןיא זא ,גנע טציא זיא ןעמעלא אב זא ,ידוד בער ,טסייוו רע --
 ןופ עוויוט יד ןוא םיצירּפ יד ןופ עוויוט יד רעבָא ,לגנאמ רעסיורג זיא
 ךערָאבסיימעשאה ןוא ,ךעלגעמ רָאנ סָאװ ,ןָאט לָאז עמ ,טרעדָאפ ןעמעלא
 .ןפלעה טעוװ

 ןעועג טדנעוװעג ןענַײז דייר סידוד בער ןעמעוו וצ ,יד ןופ רענייא
 ךיוא ןעוועג זיא ,עפיסא רענעפורעגפיונוצ ךיגפא רעקיזָאד רעד טָא ןיא
 ףא ןוא ,טָאטש ןיא ןעזנָא ןוא ןעמָאנ ןַײז קילדעוו סָאװ ,רעבשאמ עשיומ
 טָאה רע ךיוא סעמכאמ ,ןעיניא רעד טָא ןעגנאגעגנָא זיא םיא ךיוא לפיוו
 םיא ףא ךיוא זיא ,טקעטשעג סעמוס עסיורג טימ םיצירּפ יד אב ךָאד
 .ןגירקוצנַײרא טלעג לייט ןסיוועג א ןלאפעגסיוא טציא

 -פוא קראטש טשרעוצ ,ךעלריטאנ ,ךיז ןבָאה ,עקירעביא עלא יװ ,רע
 טניימעג ןטונימ עטשרע יד ןבָאה ,עסַײמ יד קידנרעהסיוא ןוא ,טגערעג
 ךיז רימ ןפראד סָאװ :ןעלקָאשּפָא ןעיניא ןצנאג םענופ טלָאװעג ךיז ןוא
 עמ זא .ןליוו ייז סָאװ ,ןָאט סעקינעסאיאמ-םיצירּפ יד ןלָאז ןוא ,ןשימ
 ןוא ןעמונעג קנאדעג ןפא עסַײמ יד לָאמאכָאנ ןוא לָאמאכָאנ רעבָא טָאה
 יד ןופ ןָאטעג טכארט ןטסנרע ןא ןוא טלדנאהראפ ןטַײז עלא ןופ יז
 ןיא רעמענלײטנָא יד ןופ ןקיצנייא ןדעי ראפ ךיז ןענָאק סָאװ ,ןגלָאפ
 סָאװ ,ןדַיי לייט ןסיורג א ראפ עקאט ךיוא ןוא ,ןעמוקאב עפיסא רעד
 ןייא זיא'ס זא ,ןעזרעד ,ףָאסלָאקּפָאס ,ןעמ טָאה -- ,עפיסא רעד ףא ָאד טינ
 דנאטשמיא טינ עקאט ָאד זיא ,עטלמאזראפ יד רעסיוא ,רענייק זא ,עריירב
 ןיא ךיז ןוא טצכערקעג ןעמ טָאה .ןעמ זומ ןָאט זא ןוא ,ןָאט וצ סעּפע
 טזומעג ךיז ןעמ טָאה ךעלדנע רעבָא ,טצארקעג דרעב יד ןיא ןוא ּפעק יד
 -פורא ןוא ןלאפעגסיוא םיא ףא זיא'ס לפיוו ,רערעדעי זא ,ןבעגרעטנוא
 סנטסטעּפש עקאט ןוא ןליפסיוא ןגָאזוצ טזומעג טָאה ,ןרָאװעג טגיילעג
 ,ןלעטשוצ טלעג סָאד ןגרָאמ

 ,קידנעייג ןידוד בער ןופ ךַײלג ,טלמעד ךיז טָאה רעבשאמ עשיומ זא
 םעד ,םעדייא ןַײז דלאב רע טָאה ,ןזיוואב ןַײרא רָאטנָאק ןיא ךיז וצ
 .ןפורעגנַײרא רעמיצ-סגנוטאראב ןיא ,רעשטנעל םעכָאנ ןטנאקאב זדנוא
 םעד ךיוא ,םינָאיניא ענַײז עלא ןיא ןאמ-סגנּויורטראפ א יװ ,םיא טָאה רע
 ,ןבעגעגרעביא ןוא טלייצרעדרעביא םיצירּפ יד טימ ךאז יד ןוא ןעיניא
 ;ןָאטעג גערפ א םיא ,רעקירעד ,ןוא ,טעצייעגסיוא םעד ןגעוו םיא טימ ךיז
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 ?סנאלאב-עסאק ןטימ טנַײה זדנוא אב סע טלאה יװ --
 םעכָאנ טָאה -- ,קידייל ןיא עסאק יד רעבָא ,סנאלאב זיא סנאלאב --

 וצ סָאװ טינ ךַײא בָאה ךע ןוא ,רעוװש ,ןיילא סָאד טסייוו ריא -- ,טגָאזעג
 ,ןלייצרעד

 ,קידנגערפ טינ ,טָאה רעבשאמ עשיומ :םעכָאנ ,ןעוועג טכערעג זיא רע
 ,דיראי ןייק טינ זיא'ס זא ,טסּוװעג ;טסּוװעג עגאל יד טוג רעייז ןיילא
 ,רע יו ,עניוזא ראפ רעבָא סרעדנוזאב ,ןעמעלא ראפ -- עפיירס א רָאנ
 טינ טשינרָאג טַײצ רעד ראפ ןבָאה סָאװ ,טַײל-רָאטנַאק ןוא -טלעג ראפ
 ,לָאמעלא יװ טינ ,רָאי סָאד טָאה סעוויוכלאב יד ןופ רענייק .ןעמוקאבנַײרא
 סָאװ ,טַײצ רעד ןיא לָאמ סעדעי יװ ,ןזיוועג טינ ךיז לעוװש רעד ףא עליפא
 -עצ ךיז רעמענעּפ עטגיילעגפוא ךעליירפ טימ -- ןעמוק טניווועג זיא עמ
 -עמע ביוא ,טרעקראפ .ןריפ ןכערּפשעג ,ןדערוצּפָא םעַײנ ןגעוו ןוא ןלָאצ
 ,טנעקרעד זָאנ רעד ןיא ךַײלג םיא ןעמ טָאה ,ןזיוועג ָאי ךיז טָאה רעצ
 יד ןטעב רָאנ רע זיא ןעמוקעג זא ,קילב ןקידלוש-ךעלקירעיורט םעניא
 ךיוא םיא ךיז טעו רעשפע ןוא ,ןרעגנעלראפ וצ ןעלסקעוו יד ןופ םינאמז
 .ןגירקוצנַײרא עַײנ א ךיוא ,עָאװלאה רעטלא רעד רעסיוא ,ןבעגנַײא

 ַאי יװ ,שרעדנא רע טָאה ךָאד ,טסּוװעג טוג רעייז סָאד טָאה עשיומ
 טנָאקעג טשינ ,םיצירּפ יד ראפ עָאװלאה רעַײנ רעד ןיא ןעמענ וצ לײטנָא
 ןַײז ןוא םעש ןַײז ,טרעדָאפעג סָאד טָאה לעטש ןַײז ןוא ןעמָאנ ןַײז .ןָאט
 סעּפע טימ זיא רע זא ,ןסייהעג טלָאװ ךיז ןגָאזּפָא .םירכָאס ןשיוװצ עגאל
 סָאװ ,קירעביא טינ זיא םיא אב ןטפעשעג יד ןיא זא ,קילעטשרעטניה
 .ןזָאלרעד טשינ ,עשיומ ,רע יו ,אזא טארפיב ,רענייק רָאט וצרעד

 --דיראי ןפא יװ םעד ךָאנ ,טציא טזומעג סָאד רע טָאה סרעדנוזאב
 ץערָאּפ םעד יקצינדור ןופ יצ ,טמאטשעג טָאה'ס ןענאוונופ טינ טסייוו עמ
 -עגסיוא ןצעמע ראפ סערקיש סאשעב ,ךעלגעמ ,ךיז טָאה רעכלעוו ,ןיילא
 עריווועג ןוא טערָאנשעגסױא ךאז יד ןיילא ןבָאה רעלקעמ ןדִיי יצ ,טדער
 ןעשיומ טָאה יקצינדור זא ,טסּוװרעד ךיז טָאה עמ זא ,םעד ךָאנ -- ,ןרָאװעג
 אב טָאה רע יוזאַיו ,עסַײמ עצנאג יד ךיוא ןוא ,טצעזעגנָא עמוס עסיורג א
 טָאה רעלקעמ ןוא םירכָאס ןשיוװצ ןוא ,טראנעגסיוא ןעלסקעוו יד ןעמעכָאנ
 רעהא זיב סָאד טָאה עשיומ סָאװ ,סָאד ןוא ,טדערעג שּפיה ןופרעד ןעמ
 ןעמ טָאה ,ןסיוו טינ ןופרעד לָאז רענייק זא ,ןטלאהאבראפ ,טלעטשראפ
 אב זא-- ,טגָאזעג ןעמ טָאה-- ןעמיס א,--ןטכעלש וצ טשטַײטעגסיױא
 ןיא סָאװ זיא ,טינ ןעוו םערָאװ ,קידלגיופ יוזא טינ רָאג ןיוש זיא ןעשיומ
 ?.,?ןטלאהאב וצ ָאד

 -ָארּפ עקידנעטשאב סעשיומ זא ,ַײברעד עליפא ןטלאהעג ןיוש טָאה'ס
 סָאװ ןוא ,רָאטנָאק ןופ סיורא טינ לָאמנייק ןכירק סָאװ ,יד ,סעקינלימ
 טרעװ ,טפעשעג ךעיוקימ םיא וצ ךיז ןדנעוו ייז סָאװ ,טרָאװ סעדעי
 -ָאש יװ ,ַײרעקעלרעטנוא ןוא עפינכ לסיב שפיה א טימ ייז ןופ טיילגאב
 ןטלאהעג ןיוש טָאה -- ,ךָאנ ןוא רעקידמעראברעד ילאצ ןוא ןָאיראמש םעל
 ,קידנעַײז זעגיורב ,םענָאּפא ,ןוא ךאז ענעי קידנרעוו עריווועג זא ,ַיײברעד
 -עגסיורָאפ ,טליפעגסיורָאפ טינ דיראי ןזיב סָאד ןבָאה ןיילא ייז סָאװראפ
 יד ןיא טפָא עזָאה רעקידנקידיילאב ןימ א טימ ןיוש םיא ןבָאה -- ןפָארט
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 רענעי ןופ ,םעד ןופ ןסייוו ייז זא ,קידנעמיראב ךיז יװ ,טקוקעג ןגיוא
 עמ זא ,טניולעג טינ םיא טָאה'ס ןוא טלָאװעג טינ טָאה רע סָאװ ,ךאז
 .ןסיוו לָאז

 טציא םורעד טָאה עשיומ ..ַײברעד ךיוא ןטלאהעג ןיוש טָאה'ס ,ָאי
 ,םירכָאפ ראפ ,םעלא ראפ -- ,ןטלאהרעטנוא טָאטש ןיא םעש ןַײז טזומעג
 ידוד בער אב עפיסא רעד ןיא ןעמאזוצ ייז טימ טָאה רע סָאװ ,טַײל-טלעג
 רעדיוו יו ,רעלקעמ-טלעג יד ראפ ךיוא ןוא ,ןעמונעג לײטנָא ווָאר םעד
 יז ןלעװ רעמָאט סָאװ ,רעקידמעראברעד א ראפ ,ןענָאיראמש א ראפ
 סָאד ןיא לַײװרעד שטָאכ) םיצירּפ יד טימ עסַײמ רעד ןופ ןרעוו עריווועג
 רעסיוועג א טימ ךיז ןבָאה עלא זא ןוא ,(דָאס א ןעוװעג םעלא ראפ ךָאנ
 עדאווא ןיוש סָאד ךיז טעװ ,ןעשיומ ,םיא רעסיוא ,טרעַײטשאב עמוס
 טימ ןיוש ןלעװ רעלקעמ-טלעג ,סעקינלימָארּפ יד ןוא ,ןעגנילק טכעלש
 .ןרעמראפ םיא ןגעק עזָאה יד טלמעד טכער

 רעלקעמ יד ,ןעמעכָאנ טימ ךיז ןעצייסיוא ןכָאנ ךַײלג ,םורעד טָאה רע
 -עגנָא ענימ עשידיגעניץלָאטש עכעלנייוועג א ךיז ףא טָאה ,ןפורעגנַײרא
 ,ָאד ייז טיג רע סָאװ ,גָארטפוא רעד ךַײלג ,עקיטליגכַײלג ןימ א .,ןגיוצ
 עניוזא ןענַײז גָאט עלא סָאװ ,גָארטפוא-רָאטנָאק רעכעלנייוועג א זיא
 עסיוועג א גָאטױצ-טנַײה ףראד רע :ךעלמענ ןוא ,ךעַײש ןוא ךעלגעמ
 -רעטנוא ייז יידעק ןוא .ןגירק ןעז םיא יז ןזומ ייז ,ןבָאה טלעג עמוס
 ךָאנ ןעמוק רָאטנָאק ןיא קירוצ ןרָאּפשראפ ןלָאז ייז יידעק ןוא ,ןלַײוצ
 ןעַײלטנא וצ ּוװ ,רעטרע יד ןגירק ןלעװ ייז ןעוו ,ןעלסקעוו סעשיומ
 ,ןבעגעג ןעלסקעוו ענעבירשעגרעטנוא עקאט טרָא ןפא ןיוש ייז רע טָאה
 -עג םערָאװ ,סעמוס עניילק רָאג ףא ןוא ערענעלק ףא טעמסאכעגּפָא יז
 ןַײז טציא טעװ ןגירק וצ טנאה ןייא ןיא טלעג סיורג זא ,רע טָאה טסּוװ
 ןוא רעלקעמ ענַײז ןופ טַײקַיײּפ רעטסעב רעד אב זא ןוא ךעלגעמוא
 .ןסָאלשעגסיוא ייז ראפ ךיוא עליפא דניצא סָאד זיא ,סעקינלימָארּפ

 ןיא ךיז אב ןיילא ,עשיומ טָאה סרעלקעמ יד ןופ ןייגקעווא ןכָאנ
 --טנעה עדייב עלַײװ עלא טָאה רע .טצכערקעג טּפָא ,קידנבַײלב רעמיצ
 סענעשעקיםעזוב יד ,טגיילעגוצ טסורב ןַײז וצ -- עקניל יד ןוא עטכער יד
 סיורג ןיא ןוא טגיילעגפוא ןעוו ,דימָאט םידיגענ ןעוט'ס יװ ,קידנּפאטנָא
 ,ךאז א--ןענופעג קידייל טציא ייז טָאה רע ןוא ,ךיז ןיא ןַײז ךעוטָאב
 ,טניוועג טשינ עלודעג רעסיורג ןופ ןרָאי עטצעל יד זיא רע רעכלעוו וצ
 ןוא ענושעמ ןעזעגסיוא ,טַײקכעלניײװעגמוא ןופ ,םיא טָאה סָאװ ,ךאז א
 ,ךעלביילגמוא

 -רעד גָאט ןצנאג םעד טָאה רע .ןָאטעג ליק א ןצראה ןיא םיא טָאה'ס
 ,גָאט ןבלעז ןופ טכאנראפ ךָאנ סרעדנוזאב .ןטוג ןייק טינ טאהעג ךָאנ
 םיא ןזיא גָאט ןראפ ןעוװ ,ןסילש רָאטנָאק יד טלָאזעג ןיוש טָאה עמ ןעוו
 יד ,סעקינלימָארּפ יד ןעוו ןוא ,ןעמוקעגוצ טשינרָאג ןעיירפרעד םוצ
 םיא ןבָאה ייז ןוא ,טרעקעגמוא רָאטנָאק ןיא קירוצ ךיז ןבָאה ,רעלקעמ
 זא ,ןעזעג טָאה רע רעבָא ,טכארבעג ָאי טלעג עטרעדָאפעג סָאד עקפאד
 רע זא ,טלמעד ;ןעמוקעגנָא יז שינעכוז גנאל ןוא ימ סיורג ךָאנ זיא'ס
 סָאד יז ןבָאה ןעמעוו אב ,ּוװ ,ןסיוורעד ךיז ןוא ןייגרעד טלָאװעג טָאה
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 -עגנַײרא ןעלסקעוו ענַײז ןענַײז טנעה סעמעוו ןיא ןוא ןגָארקעג טלעג
 יז ןענַײז ,לגנאמ-טלעג סעמכאמ ,לָאמ סָאד זא ,קידנעייטשראפ ,ןלאפ
 ילאצ טָאה ,םיוּושכ ןוא עטסּוװאב קירעביא ןייק וצ טינ ןלאפעגנַײרא
 :ןגָארקעג רע טָאה קעלייכ ןַײז זא ,ןָאטעג גָאז א םיא רעקידמעראברעד

 -ןדָאש א סעּפע ילאצ טָאה ַײברעד ןוא--?ןעמעוו אב ריא טסייוו --
 .טאהעג ערוצ עקידנקידיילאב-קידנעלכיימש ןוא עקידיירּפ

 ?ןעמעוו אב --
 טנָאקעג טינ לָאמנייק רָאג ךיז טָאה םָאדָא-ןעב ןייק סָאװ ,אזא אב --

 .ןגעלעג טלעג ןבעל עליפא זיא רעניוזא זא ,ןטכיר
 ?עשז ןעמעוו אב --
 םעד אב ,רעזַײה עשידיגענ יד ןיא רעיײגנַײא םעד אב ,םענעי אב --

 םענעריקאל ןטימ ןוא עטָאּפאק רענערילָאק-דרע רעד טימ םעד אב ,קורמ
 ,לָאג ילורס אב ,קעשאד

 -ראפ ןופ טזָאלעגסױרא יירשעג א שזא עשיומ טָאה--;?םיא אב --
 -עג טשינ ןרעיוא ענַײז רע טָאה ,ןביילג ןלעװ טשינ ןופ ןוא .גנורעדנּוװ
 רע טָאה יוזא ,ןענאטשעג לוטש ןַײז ןבעל יוזא זיא רע יװ ןוא ,טיורט
 .טזָאלעגּפָארא םיא ןיא לָאמאטימ ,ינק יד ןיא טַײקטאמ ןופ ,ךיז

 ?טביולרעד רעוװ ?ןסייהעג םיא סע טָאה רעװ ?ןילורס אב ,םִיא אב --
 ?ןעקנאדעג עלא אב יצ ,לוד יצ ,ןרָאװעג עגושעמ זיא רע

 ןצנאג םענופ טַײקדימ ןופ ,ילאצ לָאמ סָאד ןיוש זיא---?זיא סָאװ --
 עסַײמ ךָאנ סָאװ ,ראפרעד ,רעקירעד ,ןוא ןפיולמורא ,סיוא טזַײװ ,גָאט
 ,ןּפמורשעגנַײא לסיב א ןעשיומ וצ ץערעכערעד ןַײז ךיז טָאה יקצינדור
 :סיורא ןשָאל טימ טציא -- ןרָאװעג רענעלק

 טקעמש טלעג ,עשיומ בער ,טינ ךעייר ןייק טָאה טלעג ?זיא סָאװ --
 לָא'ס ןעמעװ אב ןוא ןַײז טינ לָאז'ס ןעמעוו אב ,טלעג זיא טלעג !טינ
 .ָאד זיא'ס רָאנ יבא ,ךיז טניפעג'ס יבא ,ןעניפעג טינ ךיז

 רָאג אזא וצ ,םיא וצ טמוק יװ !ךעלגעמוא ךָאד זיא'ס ...רעבָא --
 .ןגירשעגסיוא רעדיוו עשיומ טָאה ---?םעצולּפ טלעג

 --,טכאמעג שלאפ טינ'ס יבא .טָאה רע יבא .ךאז רעזדנוא טינ'ס --
 .טרעפטנעעג ילאצ טָאה

 -רעטיבראפ קראטש א ןעמוקעג םייחא ךערּפשעג םעד ךָאנ זיא עשיומ
 ,רענייק יװ ,טעּפוטָאּפ טינ ּפָאק ןיא טַײצ עצנאג יד םיא ךיז טָאה'ס .רעט
 אזא גנילצולּפ םיא לָאז עמ ןוא טסּוװעג טינ רעִירפ ןופרעד טלָאװ סָאװ
 ןטעב ןוא טינ ךיז ןשעדיכ ,ןסייוו רימ סָאװ ,רעבָא רימ .ןלייצרעד ךאז
 רעד ךָאנ סָאװ ,גַאט םענעי ,דיראי ןפא ,טלמעד טָא זא :ןעקנעדעגראפ סָאד
 ,םעד ךָאנ ןוא ןידוד בער אב עפיסא רעד ךָאנ ןוא םיצירּפ יד טימ עסַײמ
 ,ןכוז טלעג םיא טקישעגסיורא טָאטש ןפא רעלקעמ ענַײז טָאה עשיומ יו
 ,ןעוועג םענעגנָא טינ רעייז ןוא רעייז םיא זיא'ס יו ,רעבשאמ עשיומ זיא
 טָאה סָאװ ,רעד -- ,עשיומ ,רע .ןרָאװעג ןויוכלאב סילורס גָאט םענעי ךָאד
 ןפלָאהעגסיױרא םיא טָאה סָאװ ,רעד-- ,ילורס ,רענעי ,טקיטיינעג ךיז
 סענעשעקיםעזוב עדייב ןיא ךיז טָאה רע זא סָאװ ,רעד -- ,עשיומ ,רע
 רע ןעוו סָאװ ,רעד--ילורס ןוא ,קידייל ןענופעג ייז רע טָאה ,טּפאטעג
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 -םעזוב ןיא רע טלָאװ ,טגיילעגוצ טסורב רעד וצ טנעה יד טלמעד טלָאוו
 !ןףעקנעדעגראפ סָאד רימָאל .טּפאטעגנָא ןעלסקעוו סרעבשאמ עשיומ שאט

 ןשיװצ זיא טרָא ןא ראפ סָאװ ןיא ןוא ּוװ ,יוזאיו ,ןלייצרעד טינ ןרימ
 -עגּפָא--ןעמענ ןוא ןבעג טלעג סָאד -- טפעשעג סָאד ןילורס ןוא ןילאצ
 רָאנ גונעג זיא'ס .קירעביא לַײװ ,ןלייצרעד טשינ ןרימ .ןרָאװעג טכאמ
 -עַירפ א ןיא יװ ,טאהעג ןיוש ךָאד ךיז טָאה ילורס יוויוזא זא ,ןסיוו וצ
 ןוא ,ןעיניא םעד טָא ןגעוו טדנעװעג ןילאצ וצ ,טנָאמרעד לטיּפאק ןקיר
 יצ ,ןעמענָא טסנרע ראפ סָאד יצ ,טלקנעװקעג טלמעד ךיז טָאה ילאצ
 ,טקנעדעגראפ סָאד ,ןעמונעגנָא ָאי סָאד רע טָאה ,ףָאסלָאקּפָאס ,רעבָא ,טינ
 ןיא ,ןעגנאגעג סעכילש סעשיומ ןיא זיא רע ןעוו ,לָאמ סָאד םורעד זיא
 ןופ ,ילורס ןוא ,טכוזעג םיא טָאה רע ןוא ,ןעמוקעג ןעניז ןפא רענעי םיא
 םורעד זיא ,טַײצ עצנאג יד-- ,ןילאצ ,םיא ךיוא טָאה ,רעדיװ ,טַײז ןַײז
 וצ לאפוצ רעד ךיוא לָאמא ייז טמוק ,ךיז ןכוז ייווצ ןעוו זא ,ךעלריטאנ
 ןילורס  ןטאטוקלאצו וש רע זיא לַָאמ  סָאד ךיוא  יװ -..,ֿבליה
 .ןעמוקעג

 יװ .ןסָאלשעג טפעשעג סָאד ,ןרָאװעג טכאמעג זיא ךאז יד זא ,יוזא
 -אב טינ .טסּוװאב טינ זדנוא זיא-- ,טליפעג ךָאנרעד ךיז טָאה ילורס
 ןטימ--ַײברעד טניימעג טָאה רע סָאװ ,ןימ רעד עליפא ךיוא טסּוװ
 רע טָאה טלמעד זא ,ךעלגעמ .ןבָאה וצ וויוכלאב א ראפ ןעשיומ ןלעוװו
 יװ ,ךיז טָאה עשיומ זא ,רָאנ ןסייוו רימ .טסּוװעג גונעג טינ ןיילא ךָאנ
 -עג טקידיײלאב עכַָאגשזאה רעד ןופ יו ןוא טבירטאב קראטש .,טגָאזעג
 א סעּפע ָאד םיא טָאה יז סָאװ ,עכָאגשאה רעד ןופ ,םעלא ראפ .ןטלאה
 טינ ןיא טַײקכַײר זא ,ןעמיס ןימ א סעּפע ,ןזיועג רעגניפ ןשינָאצּפאק
 ןעמ ףראד ןטלאה סיורג ןוא ןעמענרעביא ךיז טימרעד קירעביא זא ,טסעפ
 טפראדאב ,ןילורס וצ יװ ,אזא וצ רָאג טנַײה רע טָאה טָא :ןעמיס א .טינ
 א יװ ,ןבירטעג בוטש ןופ םיא טשרע טָאה רע ןכלעוו ,םעד וצ ,ןעמוקנָא
 -עציוי טינ לאפ ןייק ןיא םיא ראפ ףראד עמ סָאװ ,םעניוזא יו ןוא ןטצעל
 ,טראעג ןעשיומ טָאה רעבָא רעקירעד .עכָאגשזאה רעד ןופ -- סָאד .ןַײז
 -גילק טעװ סָאד .ןרעו ןגָארטעצ ןוא טסּוװאב טעװ ןוא ןָאק ךאז יד סָאװ
 טעװ ךָאד רעבָא .לטרעװכַײלג א יװ ,סאּפש א יװ ,סעמע ,עלא ראפ ןעג
 טימ ךָאנ גנודניבראפ ןיא ,םענעי טימ ןעמאזוצ ןטלאה ליומ ןיא םיא ןעמ
 ,רָאג ןיוש טגנילק סָאד .קידלוש טלעג ךָאנ םענעי זיא רע יװ ,ךאז אזא
 ,טַײקכעלמענעגנָאמוא ןוא ןעיָאזיב א טימ-- סלאפנלא .ןביוהעג טינ רָאג
 טינ ,ערעדנא טימ ךיז טפערט סניוזא ןעוו ,זיא רעסעב סָאװ ,אזא טימ
 .םינָאס ענַײז טימ רעסעב -- םיא טימ

 -למ ןכעלמורפ-טרעטיבראפ א ,קידנעמוק םייהא ,טלמעד טָאה עשיומ
 ןוא ,ןעגנאגעג ןפָאלש ךַײלג ןוא ןסעגעג טינ טָאה רע .טנוואדעג ווער
 זא ,טליפעג ןבָאה יײז לַײװ ,סָאװראפ -- טגערפעג טינ ןבָאה ענעגייא
 ,טליפעג קיורמוא ףָאלש ןיא ךיוא ךיז טָאה רע .טנרָאצראפ רע זיא סעּפע
 -ָאט יװ ,םיא ךיז טָאה טַײקטרעטיבראפ יד ןוא ורמוא רעד זיב ,גנאל יוזא
 -פוא זיא רע ןעװ ,טַײקכעלמענעגנָאמוא ןא םיא ךיז טפערט'ס ןעוו ,דימ
 טכעלש יצ ,טוג יצ -- םיא סָאד טוט ןוא טמוק םעלָאכ רעד ןוא ,טגערעג
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 טציא ךיוא םיא ךיז טָאה יוזא -- ,ןזַײװאב ןוא ןזיילפוא דליב א ךרוד
 :טמעלָאכעג

 -ניק יד .רעדייסעק יװ ,ץלא .וועטמָאי רעדָא סעבאש זיא'ס ...שיט א
 -גייועג ןיא ץלא .עבלעז יד -- בוטש יד ,שיט םאב ךעלקינייא יד ,רעד
 ןופ ןעלעטיג טימ קידנעטשאב רע ּוװ ,טרָאד :עז ,רָאנ .גנונעדרָא רעכעל
 .ןעלעטיג ןבעל ,ריא ןבעל רעדמערפ א רָאג טציא טציז ,ןָאנבױא

 .סָאבעלאב עסַײמ ךיז טריפ רע .ילורס זיא'ס ,עז :ןַײא ךיז טקוק רע
 ,קע עמאס םאב ,שיט םאב ךעריוא ןא טציז'ס יו ,טקרעמאב ,ילורס ,רע
 םעד ןיילא ךיוא טרעטנומ ןוא ,ןעגנאלרעד םיא לָאז עמ ,טליופאב ןוא
 .ןייגליווװ ןזָאל ךיז לָאז ןוא ,ןסע לָאז רע ,ךעריוא

 עשיומ ,רע זיא סָאד זא ,טעזרעד ,ךעריוא ןפא קוק א טיג עשיומ
 -ָאגב סילורס ןיא וצרעד ,ךעריוא ןא ָאד שיט םענעגייא ןַײז אב ,ןיילא
 םוצ ּפָאק ןטזָאלעגּפָארא-זעגיױרב ןַײז טימ ,ןעזסיוא סילורס טימ ,םיד
 .טשינ םענייק ףא טקוק רע ןעוו ,שיט

 טדנעוו ,ןָאנבױא טציז סָאװ ,ילורס יו ,טרעה רע .רעוװוש םיא זיא'ס
 טשינ סעּפע טסע סָאװ ?זעגיורב ךעריוא רעד זיא סָאװ, :ןעלעטיג וצ ךיז
 רע ."!טרעקראפ ןזיאס , ףןעַײרשסױא ליו ,עשיומ ,רע ?!ךעריוא רעד
 -ורס יװ ,רע טעזרעד ָאד רעבָא .סָאבעלאב זיא רע לַײװ ,ןגָאז סָאד ףראד
 ,שיט םורא סָאװ ,עלא וצ ךיז טדנעוװ ,םענָאּפ ןיא םיא ךיז טכאלעצ יל
 רע סָאװ ,טרָא סָאד זא ןוא ,טַײקיטכערעג ןַײז ןזַײװאב וצ יידעק ןוא
 -וב ןיא טנעה יד ןַײרא רע טקעטש ,ןעמונראפ טכער טימ זיא ,טמענראפ
 ןעמעװ רעװ :סיורא קאּפ א סעּפע טרָאד ןופ טּפעלש ןוא ענעשעקי-םעז
 .טצעזראפ ןעלסקעוו טימ טגיל ןעמעוו אב רעװ ,קידלוש זיא ,סע טסייה

 -גיה ןופ ךיז טבייה ,ּפָאק םעד ּפָארא טזָאל רע .קיטנעהּפָא זיא עשיומ
 ,עברָאט יד טרָאד טניפעג ןוא בוטש לקניוו א ןיא טייג ,סיורא שיט ןרעט
 יז טמענ ,סילורס ראפ ןטלאה וצ יז טניוװעג רעדייסעק זיא רע סָאװ
 -ןוא-בַײװ ןופ ,ענעגייא עלא ןופ ןגיוא יד ףא ךיז טזָאל ןוא ףוא יז טבייה
 -וצרעבירא לעװש יד -- וציריט רעד וצ ,ךָאנ םיא ןקוק סָאװ ,רעדניק
 -נזָאלראפ ,ךיז טנגעזעג ןוא טנייוו ,עזוזעמ יד טשוק רע :יוזא טָא .ןטערט
 .ןציז ליטש שיט םאב ןבַײלב סָאװ ,סיאב-יינב ענַײז טימ בוטש ןַײז קיד



 ץווו

 דיראי ןרעסיוא ייווצ

 טָאה -- ?!טציא םיא טפערט רע ןעוו ,ך
 ןגרָאמ ףא טכארטעג רעבשאמ עשיומ
 -רעד ןביוא רעד ןעוו ,טכאנ רענעי ךָאנ
 -ָאכעג םיא ךיז טָאה םעלָאכ רעטנָאמ
 טניימעג ָאד רע טָאה -- ?םיא , .טמעל
 -ָאנ ןַײז ליוו רע סָאװ ,םענעי -- ,ןילורס
 ,םענעי ,ןעגנערב טינ ןּפיל יד ףא ןעמ
 רע סָאװ רָאנ ,ןעמָאנ ןַײז רָאנ טינ סָאװ
 ךיז ערוצ ןַײז ןזָאלרעד טינ עליפא ליװ
 ליוו עמ ןוא טינ ןָאק עמ יװ ,ןלעטשרָאפ
 סעּפע ןופ גנולעטשרָאפ יד ןזָאלרעד טינ
 ץערעש א יוװ ,ךאז רעכעלסעה קראטש א
 .טַײקסעִימ ןימ רעדנא ןא רעדָא

 ..?!דניצא םיא טפערט רע ןעוו ,ךא,
 -ריפ םענעי ןגעק ןוא ןָאטעג טלָאװ רע סָאװ ,יונעג טסּוװעג טינ טָאה רע
 ךיז ןבָאה ןעלטימ עכעלגעמ-טצעל ןוא ערָאלקמוא-ןדיישראפ רָאנ ,ןעמונעג
 לאפוצ רעד ןעוו ,טדנעװעגנָא טלָאװ רע עכלעוו ,ןסיוטשעג ּפָאק ןיא םיא
 טָאה סָאװ ,םעד טימ ,םיא טימ ףיונוצ םיא טריפ רע ןוא םיא ךיז טכאמ
 סָאװ ,רעקיא רעד ,ןוא רעדורב ןטימ םעלָאש ןַײז ,טרעטשעג ור ןַײז םיא
 יד ןעוװ ,רָאנָאה ןשיריוװג-קירעטיצ ןַײז ,טביורעג דעוװָאק ןַײז םיא טָאה
 ,עשיומ ,רע זא ,עָאװלאה רעד טימ עסַײמ יד ןסיוורעד ךיז טעװ טלעוו
 טעװ סָאד סָאװ ,ןעלסקעוו טימ רָאג ,ןיושראּפ אזא אב ,םיא אב טקעטש
 ,רעטכעלעג וצ -- טלעוו רעד ןוא ,ןעיָאזיב וצ םיא ןַײז

 טָאה ,טלָאװ רע -- ,טכארטעג ךיז רע טָאה -- ,"םיא טָאה רע ןעוו ,ְךא,
 ןיא ,לָאמשרעדנא ןא סָאװ ףא ,ןָאטעג טציא סניווא ,טכאדעג םיא ךיז
 ,טלָאװ רע .קַיייפ טינ רָאג סעכלעזא ףא רע זיא ,עליפא ןלאפ עטסגרע יד
 -עגרעביא טנעה עקירעהעג יד ןיא ןיילא םיא ןוא טּפאכעג םיא ,ךעלגעמ
 ןענאוונופ ,ןעז ,ןשרָאפסיוא ךאז יד ןעז לָאז עמ ,ןכוזאב םיא לָאז עמ ,ןבעג
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 ןופ ,עוויינג ןופ זא ,שרעדנא טשינ לַײװ ,טלעג ןיושראּפ אזא וצ רָאג טמוק
 ...עלייזג

 ןיזול רעדורב ןגעוו ךיוא ןגרָאמירפ ןבלעז ןיא ךיז רע טָאה -- ,"ךא,
 ןיא .הד ,ןעשעג םיא סנטצעל זיא סָאװ ,םעד טימ גנודניבראפ ןיא טכארטעג
 ןעוו ,עדירעי ןוא ךָארב ףא ןעמיס ןוא גָאזנָא ןטשרע ןטימ גנודניבראפ
 עמורפ א םיא זיא ,ךעלריטאנ ,ןוא טכוזעג וצרעד סעביס יד טָאה עשיומ
 -- ,טקידניזראפ סעּפע טימ ךיז רע טָאה רעשפע ,רעמָאט ,ןלאפאב עריומ
 רעדורב ןַײז עייגענעב דלוש יד םורעד םיא סעביס יד ןופ ענייא סלא זיא
 .ןעמוקעגפוא

 רע ןעוו -- ,טכארטעג רעדורב ןגעוו ךיוא םורעד ךיז רע טָאה -- ,"ךא;
 ןענאטשעג םיא ראפ םעלק ןיא ןוא שינעגנע ןיא רע טלָאװ ,טציא םיא טָאה
 ,עשיומ ,רע זיא עשז ןיוש יצ ..?זדנוא ןשיװצ טעשעג סָאװ :טענַײטעג ןוא
 -טיניסָאװ ןגעק רעדָא געהנימ ןגעק ,ןיד ןגעק ןעגנאגאב ךיז טוג טינ יוזא
 סָאװ ,רעבעגיץעזעג עקיבייא יד ןופ ןטריפעגנַײא ןוא ןטלעטשעגנַײא זיא
 ןיוש םיא וצ טינ טגיל ץראה סיזול סָאװ ,םעד וצ ןעוועג םעריוג טָאה סָאד
 ןשיוװצ גירק ןפראש אזא טימ סע ךיז טָאה ,ףָאסלָאקּפָאס ,סָאװ ןוא ,טַײצ א
 ,טָאה רע סָאװ ,טימרעד טקידניזעג רע טָאה עשז ןיוש יצ ?טקידנעעג ייז
 ,רעכסימ ןיא ןָאטעג דנאטש ןוא בוטש ראפ ,רעדניק-ןוא-בַײװ ראפ ,עלא יו
 עמ ןעוו ,געהיונ ךיז ןענַײז עלא יװ .הד ,ןָאטעג טרעװ רעכסימ ןיא יו
 ןטכיירגרעד ןטימ טינ ךיז טנגונאב עמ ןוא רעטייל-סלדנאה ןפא טרעטעלק
 רעדיוו ןוא רעכעה ץלא ןעמ ליװ לּפאטש םענעמונעגנַײא רעדעי ךָאנ ןוא
 ךָאנ ןוא .טענַײטעג ןיזול ראפ רע טלָאװ -- ?דניז יד ָאד טגיל ּוװ ?ןגַײטש
 רע טלָאװ ,םיא ףא ןגָארט-סאק ןוא טַײקשירעּפַײרגנָא רעקידרעירפ רעד
 -ַאש א ןכוז וצ ןוא דייר עכייוו וצ ,ןעגנאגעגרעביא ןקידייטראפ וצ טציא
 -ירב ןוא ןקינייראפ ,רעירפ יװ ,לָאמארעדיװ ייז לָאז סָאװ ,עקשזעטס-םעל
 .ןרעטנעענרעד ךעלרעד

 עקאט םעד ןיא לָאמ סָאד עשיומ ךיז טָאה ,טדערעג זדנוא ןשיװצ ,לַײװ
 ךָאנ טארפיב ,יקצינדור-עסַײמ ךָאנ ןופ טַײצ עטצעל יד .טקיטיינעג קראטש
 טימ ,ןעַײלטנא-טלעג ןטימ -- ןעמוקעגרָאפ זיא ןטכענ טשרע סָאװ ,םעד
 ענַײז טימ ןפערטנַײרא ןוא ןעמוקנָא ןזומ טימ ןוא עסאק רעקידייל רעד
 ץלא סָאד --- ,ילורס יו ,רענעי יװ ,אזא וצ שזא ןעלסקעוו עטעמסאכעג
 ליפעגרָאפ רעקידעריומ א ןוא ,טגיילעג ןייטש רערעוװש א יװ םיא ךיז טָאה
 ליפ .?טסייו רעוװו ?רעמָאט :ןעגנאגעגכרוד רענייב יד רעביא םיא זיא
 םיא ךיז טָאה לזאמ סָאד ,ךעלגעמ ,זא ,ראפרעד ןיוש ךָאד ןגָאז םינָאמיס
 רעטסכעה רעד ןיוש ןָא טציא ןופ זיא ,טפָא טעשעג'ס יװ ,ןוא טלעטשענּפָא
 טציא ןוא ,טכיירגרעד םיא ןופ רעטייל-קילג ןַײז ןופ לּפאטש ןוא טקנוּפ
 ..?סגעווקירוצ ןַײז ףא ןייג וצ ןָא ןיוש רע טבייה

 ..?טציא םיא טָאה רע ןעוו ,ךא,
 טלמעד ןענַײז -- רעטייווצ רעד ַײס רעטשרע רעד ַײס -- רעבָא עדייב

 -כעלגעמ רעד רעסיוא ,בוטש ןַײז רעסיוא עדייב ,םיא ןופ ןעוועג טַײװ
 ךָאנ וצרעד ;ךיז ןעניפעג ןוא ןענַײז יז ּוװ ,עליפא ןסיוורעד וצ ךיז טַײק
 רעד ,טאמיק ךָאװ עצנאג א ךָאנ ןוא ,ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ ,טנַײה טָאה
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 ןעמונראפ קראטש זיא עמ ןעװ ,ןרעיודעג טפראדאב טָאטש ןיא דיראי
 עניוזא ןופ עליפא ןעַײרפאב ךיז ,ןבָאה ּפָאק ןעַײרפ בילוצ ,זומ עמ ןוא
 ןרעבשאמ עשיומ טציא ןענַײז עכלעוו ,סעװָאשכאמ ערעווש ןוא עטסנרע
 ןופ טָאה דיראי רעד סעמכאמ ןוא טיונ סעמכאמ ,ךיז טָאה עשיומ .ןלאפאב
 ןוא ,טַײרפאב סעוװָאשכאמ יד ןופ זיא-טינס-יו עקאט ,טרעדָאפעג םיא
 -ייג .טזָאלעגקעװא ןטפעשעג ענַײז ןיא ךיז רע טָאה ןייטשפוא ןכָאנ ךַײלג
 -עגרָאפ רעטייוצ רעד לָאמא ,רענייא לָאמא םיא ךיז טָאה ,רָאנ קידנע
 ,ןבָאה ןּפיל ענַײז ןוא טענַײטעג ךעלקנאדעג ייז טימ טָאה רע ןוא ,טלעטש
 ןבָאה טַײצ רעבלעז רעד ןיא ןוא .טעשטּפעשעג סעּפע ,ןסיוװ ןַײז ןָא יו
 ןטולכאל םיא ,טכארטעג סָאװרָאנ ָאד טָאה רע עכלעוו ןגעוו ,יד ,ענעי
 ענַײז ןופ ןוא םיא ןופ ןעוועג טַײװ רעבירעד ןוא טאהעג ןעניז ןיא טשינ
 .סענַײט

 ןסיוועג םעד בוטש ןיא רעבשאמ עשיומ אב טָאה ילורס יװ ,םעד ךָאנ
 -ּפָא עדיוו עסיוועג ןַײז ןיזול ראפ טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ ;ןטילעג ןעיאזיב
 םיא ןשיװצ ןעשעג סָאװרָאנ זיא סָאװ ,םעד ךָאנ טארפיב ןוא ,ןטלאהעג
 רעשיריווג ןייק ןיא םיא ןעמ טָאה ןָא טלמעד ןופ -- ,רעבשאמ עשיומ ןוא
 ּוװ ,רעזַײה עכַײר עכעלנייוועג יד ןופ ץעגרע ןיא ןוא ,ןעזעג טינ בוטש
 -עג יװ ךיז טָאה רע .ןזַײװ טינ רעמ ךיז ,רעײגנַײא ןא ןַײז טגעלפ רע
 -עג ךיז טָאה דיראי רעד טניז ,געט עטצעל יד טָאה רע .ועטמַאי טכאמ
 טנָאקעג םיא ןעמ טָאה רעדייסעק .קרעמ יד ףא טיירדעגמורא ךיז ,טלעטש
 ,טכידעג ּוװ עקפאד ,גנע זיא'ס ּוװ ,עקפאד ןקור ךיז ,רעייגקידייל א ןעז
 ןוא :ןעמעוו אב ןוא סָאװ טאהעג טינ רע טָאה ןפיוק וצ ןוא ןָאט וצ שטָאכ
 ףא טגעלפ עמ ,ןדמערפ א ראפ טנעקרעד םיא ןעמ טָאה לדער רעדעי ןיא
 ןא ןוא ,ווענאג טרָאס א סעּפע ףא יװ ,דאשכ טימ ןבעג קוק א לָאמא םיא
 ןיא טשינמוא ןוא טסיזמוא ךיז טָאה סָאװ ,ןלוד א ףא יװ לָאמשרעדנא
 .ןבילקראפ ךעלדער-טפעשעג עדמערפ

 רימ ןכלעוו ןגעוו ,ןגרָאמירפ םעד ןיא ,ירפרעדניא טנַײה ךיוא יוזא
 .ָאד ןדייר

 ,גנוטסעפיטָאטש רעטלא רעד ןופ טנאוו א רענייא אב רע טייטש טָא
 ,דיראי ןסייב ,טציא ןענַײז'ס .עילבערה רעד וצ ןוא ךַײט םוצ טקוק עכלעוו
 ,ךעלכעלעטש ןוא ןטלעצעג ,ךעלדַײב ליפ טלעטשעגסיוא סנסופוצ ריא אב
 ןרעה עכלעוו ,סעליוק ענעדיישראפ ןופ למוט א ןוא גנערדעג א זיא'ס ּוװ
 ןפוראפ ןוא סעריוכס ערעייז סיוא ןעַײרש סָאװ ,רעלדנעה ןופ טרָאד ךיז
 -ןיה ךיז ןעיירד סָאװ ,למעזעג-םיניוק םענופ ךיוא ןוא ,םיניוק יד ךיז וצ
 -עג א ןוא ,זַײװכעלטניב ,זַײװסעינאּפמָאק טרָא ןייא ףא ןעייטש ,רעהיןוא
 .ןעניב ןשיווצ יוװ ,ייז ןשיווצ זיא םושז

 ןענַײז ןופרעד טנעװ ייווצ סָאװ ,לדַײב א םענייא אב טייטש ילורס
 ןוא ,גנוטסעפ רעד ןופ טנאוו יד -- טנאוו עטירד יד ,טכאמעג טנווַײל ןופ
 ןעמ טפיוקראפ טרָאד ,טינ ןעמ טלדנאה טרָאד .ריט א -- ןפָא עטרעפ יד
 -ישט ,סעקאמ יילרעלא טנפע עמ ןוא "טקאה , עמ :ןעמ "?טלייה,, טרָאד .טינ
 -נאב טלעטש עמ ;טלָאג עמ ,טרעש עמ ;ןצכעליוושעג ןוא קעלש ,סעקיר
 ,ןגיוא טלייה עמ ,ןייצ טסַײר עמ ;עסאנ סלייטנטסרעמ ,ענעקורט -- סעק
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 ייוצ יד טימ עפיור רעד בייל רעטלא רעד זיא רעטקָאד-טּפיוה רעד ןוא
 ןוא קיצנאלג ,סיורג סיוא םיא ןעעז ןגיוא יד עכלעוו ךרוד ,ןלירב רַאּפ
 ,גנוי-עפיור רעד עשאנעמ -- ףליהעג ןַײז ךיוא .שיפ א אב יװ ,ענושעמ
 -כַײלג עבָארג ןוא קעזיוכ ןקיכעטש טימ ןוא לוויטש עקיצנאלג יד טַימ
 ,ןּפיל יד ףא דעלטרעוו

 א ןיש עפיור םעד בייל ראפ ןבַאה סַאװ ,םירעיוּפ -- םִיַאלאכ יד
 -גנאל ,ןכערב סָאװ ,סעשזירק :ןבילקעגנַא קנערק יד םייה רעד ןיא טַײצ
 -- םיריוטקַאד-ספרַאד עשימייה סָאװ ,ערעדנא ןוא שינעכעטש עטזַאלראפ
 טינ עפורט ןייק ייז וצ ןבַאה -- סנרעכערּפש ,סנרעלייה ,סעבַאב ,סרעכאנז
 .טגַײלעגּפָא דיראי ןזיב ףא ייז ןבָאה עקנארק יד ןוא ,טאהעג

 ּוװ ,טלעטשעגסיוא ןעַײטש טנעװ ענעטנוװַײל עדייב אב קנעב ייווצ
 טּפעלש עמ סַאװ ,סעגנעװצּפָא ףא --- ייר רעייז ףא ןטראוו ןוא ןציז םירעיוּפ
 ןלָאז ןסַײר ןכָאנ ןוא ,ןייצ יד ןסַײר ייז לָאז עמ ,טנעוו ןופ סעקעווצ ייז טימ
 רעד ןיא ץיה רעסיורג א ןופ ךיז טקיוװק עמ יװ ,ןקיוװק ךיז ייז ןופ עקינַײא
 יד טימ יװ ,ןקעטייו רעמ טימ ךַאנ ןלָאז ערעדנא ןוא ,ןעמוקעג טלעק
 -וטייוו קראטש יד ראפ ןוא טולב טימ ןעַײּפש ,ןייגסיורא קירוצ ,ענעמוקעג
 ,סעגנעװצּפָא יד טימ גנוי רעד עשאנעמ יוזא .ןטלאה ךיז ןקאב עקידנע
 ,סעקאמ ןענעפע ףא גַײצעג ןלעדיײא רעמ טימ ןיילא עפיור רעד בייל
 -אלּפ עקירילָאק-ײלרעלא ןוא עלעג ,ענירג ענעדיישראפ ךַאנרעד ,קעלש
 .ןגייל וצ ןבלאז טימ סרעטס

 ןוא טולב ,סעטאמש סנקעב יד ןיא ןַײא ךיז טקוק ,ַײברעד טייטש ילורס
 -- ,םירעיוּפ עקנארק יד יװ ןוא ,טלמאזעגנַא טרַאד ןרעוװ סָאװ ,רעטייא
 -עג ןופ סיורא ןעמוק ייז יצ ,טלייהעג טינ יצ ,טלייהעג ַאי ןרעוו ייז יצ
 ראפ ךָאד ןלָאצאב -- ןקעטייוו רעמ טימ ךָאנ יצ ,עטרעטכַײלרעד טלעצ
 -- רוטאנ טימ רעװ ןוא ,טלעג טימ -- ןעמוזעמ טימ רעװ ,גנולייה רעד
 -נטרַאג טימ ,רָאה-רעזאכ טימ ,ףַא ןא טימ ,רעייא קילדנעצ ןבלאה א טימ
 ןוא טרעגלאוועגנָא ןפיוה ןייא ןיא טרעוו ןעמאזוצ ץלא סָאד סָאװ ,גראוו
 .טגיײלעגנָא גראב ןצנאג א ןיא

 א ףֹא לדער טייווצ א אב ןיוש םיא רימ ןעעז טָא ןוא .ּפָא טייג ילורס
 -ודנאב יד ןוא ,סיורג גנארדעג רעד זיא טרַאד ךיוא ּוװ ,ץעגרע סאג גָאר
 רעביא טציירק גָאר רעד לַײװ ,ןבילקעגסיוא ץאלּפ םענעי ךיז ןבָאה ןטסיר
 טרָאד זומ םעליוא רענעדיישראפ עכלעוו ךרוד ,ךעלסעג ,ןסאג ענעדיישראפ
 .ןייגכרודא

 אב ,טײרּפשעגרעטנוא סעטיווס ףא ,יורטש ףא ןציז רעלטעב עדנילב
 ןעעז ןוא ןפָא עקינייא אב :ןדיישראפ ןגיוא עדנילב יד סיוא ןעעז עלא
 ןופ ןעמיס ןייק ןוא ,טכאמראפ ,ןענורעגסיוא -- ערעדנא אב .,טינרָאג
 יד ןיא ךעלסעברא עקירילַאקסַײװ ךיז ןעיירד עקינייא אב ,לּפאצראווש
 רעטנוא קידעבעל ןעלּפאצראווש יד םוא ןעייג ערעדנא אב ,רעכעל-ןגיוא
 - .,עלא טקינײראפ סָאװ ,סָאד רעבָא .טזָאלעגּפַארא ךעלּפעל-ןגױא יד
 זיב שזא ,ןסיראפ ּפָאק םעד טלאה'ס רעװ :שינעדנילב סנעמעלא רעייז זיא
 רעד ףא ּפָאק םעד טלאה'ס רעװ ,ןוז רעד וצ ףורא ,טיירדראפ לגרָאג םעד
 א ןעמעוו אב ןוא ,םיטש עווָאסאב א טָאה'ס רעװ ...טזָאלעגּפָארא טסורב
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 םוצ טנעה עקניל יד טימ סעריל יד ןטלאה עלא ןוא ,עקידנעשטּפעשיליטש
 .סעברָאק-ליּפש יד ייז ןעיירד עטכער יד טימ ןוא טנעָאנ רעּפרעק

 ףא זא ,טליפ עמ .סייה זיא גָאט רעד .ייז םורא דָאר עסיורג א זיא'ס
 "ודנאב יד םורא ךיז טגנע םעליוא רעד .םענעג א ךיז טלעטש רעטעּפש
 ,סעטרעיוּפ -- טשרעקירעד .רעמ ןוא רעמ סָאװ וצ טמוק עמ ןוא ,ןטסיר
 ריא טימ סָאװ ,טיילאב קיזומ טימ דיל א ,טרָאװ טוג א ןרעה ןעמוק סָאװ
 ןקאמשעג א ןָאק עמ ּוװ ןוא ,טנעָאנ ץראה סנרעדעי יז זיא גנאזעג טסָארּפ
 רעד ןופ עליומאס עקשיק א םענייא ןופ ,לשָאמעל ,לריוג ןפא ןָאט ןייוו
 -מָאק רעצנאג א טימ רע רעכלעוו ןיא ,שינעקנעפעג רעשיקרעט רעטלא
 -רעד'ס עכלעוו ןגעוו ןוא ,ןפָארטעגנַײרא ןיהא ןבָאה ,ןקאזָאק ,עקינַײז עינאּפ
 -ןקרעט יד ןופ ןיילא רעַירפ ,ןטילעגנָא ליפ ךיז ןבָאה ייז יוזאַיו ,ךיז טלייצ
 -אפ א םענייא ןופ ,ןקינַײז א ,םענעגייא ןא ןופ ךיוא ךָאנרעד ,ןראשטינאי
 רעכעלטסירק רענעגייא רעד ןיא טָאה רעכלעוו ,קאלרוטוב ךאיל א רעטער
 ףא רעעזפוא ןא ןקרעט יד ןופ רע זיא ראפרעד ןוא ,טשלעפעג ענומע
 זיא רעטַײװ סָאװ ןוא ;ןרָאװעג טלעטשעג ןקאזָאק רעדירב ענעגייא ענַײז
 -ארעג ,טַײרפאב ףָאסעל םעלא םעד ןופ ךיז טָאה עמ יוזאַיו ןוא ,ןעשעג
 ךיז טבייה דיל יד ןכלעוו ןופ ,םענעגנאפעג רעדנא ןא ןגעוו רעדָא .טעוועט
 -רעד'ס ּווװ ןוא ,6116 הסעתה ססאוה אמחהעדזמ חקסאמחהתש :רעטרעוװ יד טימ ןָא

 ןיא ןעַילפ לָאז רע ,לגיופ םעד טעב רענעגנאפעג רעד יוזאַיו ,ךיז טלייצ
 דרע רעייז ןפיוקראפ ןלָאז ייז ,ןרעטלע יד ןבעגרעביא לָאז ןוא םייה ןַײז
 ןוא ,ןפלעהסיורא טיונ רעד ןופ םיא ןעמוק ןוא טלעג ןעלמאזנָא ,עלכאנ ןוא
 ,ילרפאב , :רעדיל עניוזא עכעלנע עלא ןופ רעטרעוו יד טימ ךיז טקידנע סע
 םעניא ,גערב ןשיסור-קילײה םעד ףא םענעגנאפעג ןעמערָא םעד ,טָאג
 :??ןכעלטסירק םעד קלָאפ ןשיװצ ,ןכעליירפ םעד דנאל
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 2!ןלא 14מסה אקסווסוזעז...

 לָאמא ןעגניז ןטסירודנאב .ןענייוו ,ערעגנַיי ןוא ערעטלע ,סעטרעױּפ
 םענופ ןוא טָאטש ןופ למוט-דיראי ןסיורג ןיא ןוא ,רָאכ ןיא לָאמא ,ןיילא
 ךיז טָאה אהיוה ןשיװיינג ןסיורג ןופ ןוא לדנאה ןופ למוט ןיא ,םורא רָאג
 טָאה סָאװ ,טליײטעגסיוא ןשטנעמ עלעזדניא ןיילק א ןטסירודנאב יד אב
 ַײס ,ןשינעקנעפעג עקילָאמא-רעַירפ עלא ןסיוועג ןוא טַײצ ןעמונעג ךיז
 .ןרעיודאב ןוא ןגרָאזאב וצ ,םענלצנייא ןופ ַײס ,קלָאפ ןופ

 יד לָאז רע זא ,ּפָא טייג רָאה א .לטניב םענעי ןשיװצ זיא ילורס ןוא
 -עדוד ןַײז ןעמוקאבסיורא טרָאד ןופ ןוא ןָאטנַײרא שאטיןזיוה ןיא טנאה
 -רעד וצ עלאק-ןסָאכ סענעסאכ עמערָא ףא טמוק רע ןכלעוו טימ ,לפַײפ
 לפַײפ סָאד .ןקינייראפ ךיז רָאכ-ןטסירודנאב םוצ םעד טימ ןוא ,ןעיירפ
 -ורא רעד ןוא ,ָאי -- עייבטאמ עשּפיה א רָאנ ,סיורא טינ רע טמענ רעבַא
 -ענושעמ םעד ,ןיושראּפ םענדָאמ םעד טרעדנּוװאב םעליוא-םירעיוּפ רעקימ
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 ןרערט םיא ןעמוק יו ,רעהא רָאג רע טמוק יװ סָאװ ,ןדִיי םענענָאטעגנָא
 דיל רעכעלטסירק א ףא רע טמוק יװ ,עלא טימ ךַײלגאב ןגיוא יד ןיא
 עייבטאמ-עווָאדענ רעסיורג אזא טימ ןוא ןפורּפָא ךיז שירעמענלַײטנַא יוזא
 .ןזַלװאב ךיז ןטסירודנאב יד ראפ

 ןוא סיורא דיראי םענופ ןילורס ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה לסיב א רעטעּפש
 טלײטעגּפָא טַײװ טגיל רעכלעוו ,טָאטש לייט םענעי ןיא ךיז ןזָאלקעװא
 .?ןדמאז יד ףא,, ,גניר ןטירד םוצ -- רעצעלּפ-דיראי ןוא קרעמ-סלדנאה ןופ
 וצ ,ןגָאלשעגוצ עלעביטש םעניילק א םענייא וצ ץעגרע ךיז רע טָאה טרָאד
 רע .עוויר-עקלאמ רעטנָאמרעד ןביוא רעד ןופ בוטש רעטנאקאב רעזדנוא
 -אב טינ טָאה רענייק זא ןוא ,טעדאּפעגמורא טרָאד סעּפע עלַײװ א טָאה
 רעד וצ ןגייבנָא סעּפע בילוצ ,טשרעמיולק ,טכאמעג ךיז רע טָאה ,טקרעמ
 ןענאטשעג זיא רע .ןבייהפוא סעּפע טרָאד ןופ ןוא בוטש רענעי ןופ לעווש
 סיורג ןיא יו ,רע טַאה ךָאנרעד ,טכארטאב ענעביוהעגפוא סָאד ןוא עלַײװ א
 זיא סָאװ ,רעטשרע רעד וצ ןוא ,טנפעעגפוא ריט יד ,שעדיכ
 ןָאטעג גָאז א ,רונש סעװויר-עקלאמ וצ ,ןעגנאגעג ןגעקטנא םיא
 :רעזייב טימ

 ךיז טרעגלאוו טלעג זא ,ןיוש ריא טנעז ךַײר יוזא ?לבַײװ ,יסָאװ --
 .ןענופעג בָאה'כ סָאװ ,עז ?ןלעװש יד ףא ךַײא אב ןיוש

 ,טרעדנּוװראפ ענעי ךיז טָאה -- ?ןענופעג ּוװ ןוא ,טלעג רעסָאװ --
 ,לעווש ןַײד אב ,ָאד טָא --

 רעד ףא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ךערּפשעג ןכיוה םעד קידנרעהרעד
 ,סעוויר-עקלאמ ךעלקינייא יד ,רעדניק יד ןענַײז ,ןעוויר-עקלאמ אב לעוװש
 -לאמ ךיוא .רעזייב טימ רעטומ רעייז ףא ןָא סע טלאפ רעװ ,ןעז וצ סיורא
 ןיוש טָאה יז ןכלעוו ןיא ,רעדיס ריא ןופ ןסירעגּפָא ךיז טָאה עוויר-עק
 -ּפָארא זָאנ רעד ףא ןלירב יד טימ ,ןגרָאמירפ עלא יװ ,ןגָאז ןיא ןטלאהעג
 סָאװ ,םעד ,ןילורס ןעזרעד םעצולּפ ןוא וצ לעוװש רעד וצ זיא יז .טקורעג
 רעזַײה עשיריווג יד ןיא ןוא ןאמערָא ןא ראפ טנאקאב טוג לאלכיב ריא זיא
 לָאמ ןטצעל םענופ טנעקעג םיא יז טָאה סרעדנוזאב ןוא .רעייגנַײרא ןא
 ,טכאנרעדפא ןסיוועג םענעי ןיא רעבשאמ עשיומ אב םיא טימ ןגָאלשנָא ךיז
 גירק רעד טלמעד ןגיוא עריא ראפ זיא ,ןילורס רעביא ,םיא רעביא סָאװ
 ןיא לריּפאּפ קיטרעוװיסיורג א טימ ןעזרעד םיא טָאה יז .ןעמוקעגרָאפ
 ענעי זא ןוא ,רעריא רונש רעד סע טגנאלרעד ןוא טייטש רע יװ ,טנעה יד
 ;ךיז טרעזייב ןוא ריא ףא רע טַײרש ,ןעמענ טינ ליוו

 אב ךיז טרעגלאוו טלעג סָאװ ,ןיוש יז זיא עטנריווג אזא ?יסָאװ --
 ?ןלעוװש יד ףא ריא

 .טגערפעג טַײז ריא ןופ עוויר-עקלאמ ךיוא טָאה -- ?טלעג רעסָאװ --
 -ללבראפ ָאד זיא רע -- ,טרעפטנעעג ילורס רעדיוו טָאה -- ,סָאד טָא --

 -רעד סע רע טָאה ,ןָאטעג קוק א לעווש רעד ףא דָארג רע טָאה ,ןעגנאגעג
 ןעמעוו וצ ּפָא סע טיג ןוא טכארבעגנַײרא ןוא ןביוהעגפוא סע רע טָאה ,ןעז
 רעייז ףא ךָאד זיא'ס ?ןבעגּפָא סָאד רע לָאז שרעדנא ןעמעוו לַײװ ,רעהעג'ס
 !ןגעלעג לעוװש
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 ןופ ,רונש ריא יװ ,טלַאװעג ןוא טרעדנּוװעג ךיז טָאה עוויר-עקלאמ
 ןוא ,דעַײש טינ זיא'ס זא ,סרטייז טינ זיא'ס זא ,זגאז --- ,וגאזּפא דיז םעד
 ילורַס ןיוש דיז טאה אד רעלא .ורילראפ וצ סאוו טאהעג טינ זכאה ייז

 -יוש רעד ףא יא ,רונש רעד ףא יא ,עדייב ףא ןיוש ןוא ,טרטזייכעצ רַאג
 :וגירשעצ ריז ,רעג

 ,טינ עדאווא דאד סאד זיא םוייז רטרא ?חרעייז טינ זא ,סאוו זיא ,ונ --
 ףא קירוצ ,ןפראווסיורא סאד ייז לאז זיא ?טינ !ייז אב ןַײז סאד לאז זיא
 .ןלייטעצ טליללעמערא רעדא ,זגייל לעװש רעד

 ןוא ,בוטש זיא עליוכ זפא ,וקנארק ןפא קוק א טּפאכעג ַײברעד טאה רע
 יד ,רעגרע לַאמא סאוו םיא טייצס סאוו ,שטנעמ א טניל אד זא ,ועזרעד
 יד ,ןקורט זוא קיציה -- דעלנייוועג יװ ,רעמ טצנאלגעג םיא זכאה ןגיוא
 יד ןוא ,טלּפמעטשעג זעויעג רע זיא זרעטש זפא זוא ולאפעגנַײא וקאב
 סענעי ןופ וכראש העד רעטנוא זא ,טואזטו חטדייא וכאה םיא הא ןשטיינק

 ,טלעװ רעד ףא ןניה ןייק זופ טינ סעויאשכאמ זיוש דיז ןטסענ זשטנעמ
 .עקידעכעל יד ושיווצ זרַײלב וצ גואל דאו טפאה םאוו ,אזא זופ טשינ

 טַאה ַײברעד .ןייגוצקעווא הא טצווטרײקטנסיוא דלאב דיז טאה ילורס
 -עגסיוא טשינ ,כוטש ןיא ענענייא עלא זופ רעמענעּפ יד הא טקרעמאב רע
 ןיא ,ןביוא ןכאה רימ סאוו .סאד ,עליוכ סענופ םענאּפ סאד דיוא ןעמונ
 ענעי ןבאה ןגרַאמירפ א םענייא ןיא זע ,טלייצרעד ,לטיּפאק קידרעירפ א
 טַָאה בוטש יד סאוו ,ופארטעג וקילג ליפיוזא לאמ א םענייא טימ בוטש
 ןעמוקעג ריא סַאד זיא ןענאוונופ ,ופערט טנאקעג טינ ןוא טסּוװעג טינ
 -עגסיוא ריא וצ טנאה ענעגרַאבראפ א טליפרעד רעדיו טאה כוטש יד
 ביוא ,ןפיוא ןכעלנייוועג א ףא סַאװ ,ובאג עכעלנייוועגמוא טימ טקערטש
 ןוא ןרעלקרעד טינ סָאד ןעמ ןַאק ,רעדנוװ ןייק טימ ,סענ ןייק טימ טשינ
 .ןעניפעג טינ דיישאב וייק וצרעד

 ןיא קירוצ ןיוש ןילורס ןעז טנַאקעג רעדיוו לסיב א רעטעּפש טַאה עמ
 -ענּפָא סענעשעק יד םיא אב ןענַײז לַאמ סָאד רעבַא ,ןעמוקפורא טַאטש
 .טקעטשראפ יײז ןיא טאהעג טאה רע סַאװ ,רעשעלפ סעּפע ןופ ןענאטש
 עלא יװ ,סַאװ ,לוש ?רעקידעבעל , רעד וצ טזאלעג ךיז רע טַאה לַאמ סַאד
 -ילל ,טזָאלראפ ןענאטשעג גַאט ןבלאה ןיא יז זיא ,דיראי וסייב ,טציא ןלוש
 טימ -- ריא ןיא ןשטנעמ ןייא טימ רָאנ ,רענרעל ןַא ןוא רענוואד ןָא ,קיד
 -פא ןוא סנגרַאמירפ יד ןיא טרַאד רע טָאה טַײצ עטצעל יד סַאװ ,ןיזול
 עלא לַײװ ,ןיילא רענייא גָאטאב ןוא ,עקינַײז יד טימ טכארבראפ ןטכאנרעד
 .ןעמונראפ טלמעד ןענַײז

 סאוו ,עקטרָאפ-ףיוה א ךרוד רָאנ ,ןַײרא טינ לוש זיא רעבַא זיא ילורס
 ןליטש ןפא -- ףורא םעליוסעב ןפא רע זיא ,םעליוסעב ןטלא ןפא טריפ
 טינ טרָאד ןיוש "טגייל , עמ לַײװ ,ָאטינ ןיוש ןענַײז סעקשזעטס ןייק 4

 .גנא
 םענייא ךרוד רעדָא ,רעטצנעפ-לוש א ןופ ןעזרעד םיא טלַאװ עמ ןעוו

 רעכעה יװ ,טקרעמאכ ןעמ טלַאװ ,ןקראּפ ןטיובעג-טלא םעניא טלאּפש א
 ךִיז טָאה ןדָאב רעד :ןעגנאגעג זָארג םענעסקאוועג-ךיוה ןיא רע זיא בלאה
 ,רעכעה ץלא רָאי וצ רָאי ןופ טסקאוו זָארג סָאד ןוא ,טזָאלעגּפָארא טרָאד
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 טימ ןוא םענעטינשענּפָא טינ טימ ,ךָאמ טימ טקעמש ןוא רעטכידעג ץלא
 ןלירגיזָארג רעסיוא ןוא ,ליטש ןטרָאד זיא'ס .סקּוװרעדיװ ןכעלרעיירָאי
 יד .ךיז טוט ןקראּפ טַײז רענעי ןופ דלאב סָאװ ,טינ עליפא ןיוש ןעמ טרעה
 ,טזָאלראפ יוזא ןוא טקעדראפ ,ןפָאלשעגנַײא -- סעווייצאמ ןוא םירָאװק
 ,ןבָארגאב טרָאד ןגיל סָאװ ,יד ןופ ךעלקינייא יד עליפא זא ,ךיז טכאד'ס זא
 סעקשזעטס יד ןענַײז םורעד ןוא סעמעָאה-םעליוא ןפא ךיוא ןיוש ןענַײז
 ןקידנעייוצ א ןופ טַײקליטש יד טרָאד טשרעה'ס .ןסקאווראפ יוזא רעהא
 יד יא ,לאלכיב םעליוסעב א ןופ טַײקליטש יד יא ,טסייה סָאד ,םעליוסעב
 רעמ טרָאד ןיש "?טגײל, עמ ּוװ ,אֹזא ןופ טַײקליטשיבָאגוצ
 ,לָאמנייק

 -קאוועג-טלא םוצ ,םיוב ןכיוה ןקיצנייא םוצ טזָאלעג ךיז טָאה ילורס
 סָאװ ,רעביל בער -- ןקיליײה ןטסּוװאב ןופ רעווייק ןרעביא סָאװ ,םענעס
 -נַיײרא רעווייק ןַײז ןיא קראטש ,ןכַײלג-ןַײז ערעדנא ךיוא ןגיל םיא םורא
 יילפ ןופ ןלעמעג ןוא ןטפירשיןייטש טימ סעווייצאמ עטיירב טימ ,טקורעג
 .ןעזוצסיורא טינ םיא ףא ,טגיילעגקעווא ךיז רע טָאה טרָאד .עכָאלעמ רענ
 ןעור עלַײװ א ךָאנ ,ןוא ןעמונעגסיורא ךעלשעלפ יד ךעלעמאּפ טָאה רע
 .ןעקנירט ןעמונעג

 :דליב סָאד ןלעטשרָאפ יונעג ךיז ףראד'מ
 ,דיראי רעסיורג זיא טָאטש ןיא .גָאט רעסייה רעקידעריומ א זיא'ס

 ,םעראיל רעקידעריומ א קרעמ יד ףא ,ןעמונראפ ןענַײז סיורג ןוא ןיילק ּוװ
 ןקיצנייא ןא רעטנוא ,םעליוסעב ןטזָאלראפ ןפא ,טָאטש ןטימניא ,ָאד ןוא
 ןקידלאווג א ןופ רעווייק רעד -- םיוב םענעסקאוועצ-קראטש ןוא -טלא
 לוש "עטלא, עסיוועג יד זא ,םיא ןגעוו טלייצרעד עדנעגעל יד .וװעשָאכ
 ןעוו ,לָאמא טָאה ,רעביל בער ,רע ּוװ ,טרָא םענעי ףא ןרָאװעג טיובעג זיא
 רעטנוא ןוא טנוואדראפ קראטש לָאמא ךיז ,דלאוו ןעוועג טרָאד ךָאנ זיא'ס
 -עגכרוד ץערָאּפ א זיא דָארג .ערסע-עניומש טלעטשעג ךיז םיוב א םענייא
 סָאװ ,ןדִיי ןקידנענוואד ןראפ ןקָארשרעד ךיז ןבָאה דרעפ ענַײז ןוא ,ןרָאפ
 םעד ריש ,טעכָאלָאּפעצ ךיז ,ןגָאי ןעמונעג ןבָאה ייז .ןליפט-ןוא-סעלאט ןיא
 ןַײז ןליופאב טָאה ץערָאּפ רעד ןוא ,טצימשעגסיורא טינ ןגָאװ ןופ ץערָאּפ
 רעד טימ םיא טָאה רעשטוק רעד .ןענעכערעצ ךיז ןדִיי םעד טימ רעשטוק
 רעביל בער ןוא ,ןָאק רעשטוק א יװ ,סעכיוק עלא טימ ןסימשעג שטַײב
 יד זיא רע זיב ןוא טקידנעראפ טינ טָאה רע זיב ,טרירעג טינ ךיז טָאה
 ןוא רעווייק םענעי ןבעל טרָאד טָא ןוא .ןענאטשעגסיוא טשינ ערסע-עניומש
 טימ טקעמשעג טָאה'ס ּוװ ,זָארג ןפיט ןיא ,םירָאװק עניוזא עכעלנע ךָאנ
 ,ןיושראּפ א רענייא ליק רעד ןיא זיא ,סקּוװרעדיװ ןקירעיליפ ןוא ךָאמ
 .טּפוזעג ךעלשעלפ ןופ גָאט ןלעה ןטימניא ןוא ,ןגעלעג ,ילורס רעזדנוא

 טרָאד טרָא םענעי ףא עכַאלעמ רעד טָא אב םיא ןטלָאװ עקיטַײז ןעוו
 ,ילורס ,רע רעבָא .ןסירעצ גנירעה א יװ רעכיז םיא ןעמ טלָאװ ,ןעזרעד
 ץיה רעד ןופ .סנַײז ןָאטעג ךיז טָאה רע ןוא ,ןופרעד טכארטעג טינ טָאה
 -עג םענופ ןוא ןעמוקעג שאר ןשיטָאטש ןקיסָאװרָאנ םענופ ,ןסיורד ןיא
 -עג רעווש יא ,סיוא טזַײװ ,םיא זיא ,םירָאװק ןשיוװצ ליק רעד ןיא קנארט
 טלעװו רעצנאג א ןופ רענייא רע סָאװ -- רעווש .טכַײל יא ,טומ ןַײז ןעוו
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 טָאה סָאװ ,ןיושראּפ טרָאס אזא רעדעי יװ -- טכַײל ,רענעמונעגסיורא ןא
 .טַײקמאזנייא יד טבילאב

 -עלקנערק ןַײז ראפ רעירפ ,ןדײרּפָא ןצראה ןופ ךיז ןעמונעג טָאה רע
 ןופ סעיסיוא יד ראפ ןיוש ךָאנרעד ,"קעביד, ןַײז ראפ ,גנולעטשרָאפ רעכ
 טָאה רע .טדערעג ,עקידעבעל וצ יװ ,ייז וצ טָאה רע ןוא ,עווייצאמ רעד
 ןוא ןעמאזוצ ןרעביל בער טגילעגרָאפ (ןגָאז וצ ןעיָאזיב א'ס) עליפא
 טָאה ,טכאדעג םיא טָאה ,רענעי זא ןוא ,ןעקנירטסיוא םיא טימ סעפטושעב
 סמענעי טָאה רע ןוא ,ןבעגעג טלאוועג טימ םיא רע טָאה ,טלָאװעג טינ
 .ןסָאגעג עווייצאמ רעד ףא עקשאמ לייט

 עקאט ריא !רעביל בער ,טקנירט -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,עשָאקשינ --
 רהטמ ךָאד זיא ףסכ רעבָא ,?"להקב אבי אל, א -- ךיא ןוא ,רעקיליײה א
 הוש זיא ,ןעלסקעוו זיא ,ןעמוזעמ טינ ביוא ,ךיא בָאה טלעג ןוא ,?םירזממ
 .טלעג ןופ טרעוו יד -- ?ףסכ

 ןעמונעגסיורא ענעשעק-םעזוב ןופ ןעלסקעוװ יד ילורס טָאה ָאד ןוא
 :ןזיוואב עווייצאמ רעד ראפ יז ןוא

 ןוא ,ןעמענרעביא טינ ךיז רע לָאז ןוא ,רעביל בער ,ןעז רע לָאז טָא --
 ןוא ,טלעג ןענַײז ןעלסקעוו .ןַײז רעוש טינ טַײקטנעָאנ סילורס םיא לָאז
 זיא ,טצעזעגנָא טינ טָאה ,טעמסאכעג ייז ףא ָאד זיא סָאװ ,רעד ,רענעי זיב
 םעד ףא ,ָאד םיא טזַײװ רע סָאװ ,םעד ףא רָאנ טינ ןוא ...ןעמוזעמ סָאד
 א ףא ךיוא טָאה רע ,ןעלסקעוו רע טָאה ,רעבשאמ עשיומ בער ,ריווג ןגיה
 ,פ?בהזה ילו ףסכה יל, סָאװ ,םעד ףא ,םיריווג עלא ןופ ריווג ןפא ,ןרעסערג
 -יל בער ,עקאט םיא טעב רע ןוא ,ןיילא םעליולעשעניוביר ןפא ,רע טגָאז
 ,רע זא ,ןגָאז ,ןבעגרעביא ןביוא ןופ טרָאד סָאד לָאז רע זא ,ןרעב
 זא ןוא ,סעַיװט ןוא סענַײט םיא וצ טָאה ,לָאג ילורס ,?ינױלּפ ןעב ינױלּפ
 -סיוא םיא ראפ יז רע טעוו ,ןיד םוצ לוטש ןַײז ראפ ןעמוק לָאמא טעוו רע
 םיא ראפ סָאד לָאז ,רעביל בער ,רע זא ,רע טעב רעבָא לַײװרעד .ןגייל
 .ןָאט

 בער וצ ןוא עווייצאמ רעד ראפ רעטַײװ ילורס טָאה -- ,עשָאקשינ --
 שטָאכ :סעכילש ןַײז ןיא ןייג ןייטשנָא םיא געמ'ס -- ,טענַײטעג ןרעביל
 ,ץערַאּפ א ןופ שטַײב א ןופ רענעסימשעג א -- ווװעשָאכ רעסיורג א זיא רע
 ,םיא טימ ןוא ,לָאמ ןייא יװ ,רעמ טשינ ןפָארטעג םיא טימ רעבָא סָאד טָאה
 ןעמ טָאה ןסַײמש לָאמ ןייא ראפ ביוא ןוא .לָאמ ליפ-ליפ --- ,ןילורס טימ
 ליפ ראפ ,ןילורס ,םיא טמוק ,לוש עטלא יד טיובעגסיוא ,ןרעביל בער ,םיא
 .םיא טמוק לוש א רעבָא ,עַײנ א עשָאקשינ זיא ,עטלא יד טינ ביוא ,לָאמ
 ...ןײטשנָא םיא געמ'ס זא ,יוזא

 ןיא ילורס .ןגָאלשעג ּפָאק ןיא טָאה ץיה יד ,טנערבעג טָאה גָאט רעד
 טימ קַיור טָאה ןוא ןזָארג עקיכָאמ עכיוה ןשיוװצ ליק-בלאה ןיא ןסעזעג
 ףֹא ןבירשעג זיא ןעמָאנ ןַײז סָאװ ,םעד טימ טלייטעג ךיז עקשאמ רעד

 -ָאק טכאמ טלעג ? ;ןשטנעמ ןשיװצ ןרעװ ןזָאלעגנַײרא טינ רָאט סָאװ ,אזא
 ;טלעג יוװ ךַײלג זיא סָאװ ,סניוזא * ;(ענעריובעג ךעלצעזעגמוא) םירייזמאמ רעש

 ןוז רעד ,רענעי ןוא רענעי * ;דלָאג סָאד רעהעג רימ ,רעבליז סָאד רעהעג רימ
 ,םעד ןוא םעד ןופ
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 ןפא עווייצאמ רעד ןוא קנורט א ךיז ,ּפוז א םיא ,ּפוז א ךיז :עווייצאמ רעד
 ,ןרָאװעג קידייל םיא ןענַײז ךעלשעלפ יד זיב ,גנאל יוזא .ןסָאגעג ּפָאק
 ןוא ,ןעמוקעג ןגיוא יד ןיא םיא זיא טַײקלופ יד ןוא .לופ ---ּפָאק ןַײז ןוא
 רעד ,םירָאװק יד טימ םעליוסעב רעד-- ןעיירד ןעמונעג םיא ךיז טָאה ץלא
 ,טלעטשעגפוא לצרָאװ ןטימ יוװ ,םיא ךיז טָאה ,ּפָאק ןַײז רעביא סָאװ ,םיוב
 סָאװ ,ץלא ןוא ,ןטיבעג רעטרע יד טימ ךיז ןבָאה דרע רעד טימ למיה רעד
 עפיור רעד בייל יװ ,סָאד ,לשָאמעל ,יװ ,דיראי ןפא ןעזעג טנַײה טָאה רע
 יד ףא סעטרעיוּפ יד אב סעקאמ "טקאהעג, ןבָאה גנוי ןַײז עשאנעמ ןוא
 וצ טזָאלעג ,סעגנעװצּפָא טימ ןייצ ןסירעג ,סעווכאּפ יד רעטנוא ,ןטסורב
 טָאה רע סָאװ ,סָאד ךיוא ;סנקעב יד ןיא טולב טּפאצעג ןוא רעדָא רעד
 ענעפָא ןוא עטכאמעגוצ יד טימ רעלטעב עדנילב יד אב ןעזעג ךָאנרעד
 ןיא ןעוויר-עקלאמ אב ןעזעג רעטַײװ טָאה רע סָאװ ,סָאד ;ךעלּפעל-ןגיױא
 רעקיטכיזלעג ןוא ןקאב עטרעצעגּפָא יד טימ עליוכ םעד עיסיז -- בוטש
 םענָאּפ םענופ טקוקעגּפָארא םיא טָאה סָאװ ,סעמ ןבלאה א ןופ ןיוש עראמ
 -סיוא טָאה רע סָאװ ,עקשאמ רעד טימ ןעמאזוצ ,ץלא סָאד -- ,ןרעטש ןוא
 טשימעגנעמאזוצ םיא ךיז טָאה ,ןסָאגעגסױא דרע רעד ףא ןוא ןעקנורטעג
 טַײקטוג-טינ א .ןעיירד ךיז ןגיוא יד ראפ טלעוו יד טכאמעג םיא טָאה ןוא
 -עגנָא עווייצאמ רעד ןיא ּפָאק ןטימ ךיז טָאה רע ןוא ,ןלאפאב םיא זיא
 סָאד םיא טָאה ךָאנרעד ,ןטלאהעג קִיור עלַײװ א ךיז טָאה רע .טראּפש
 רעד ףא ךַײלג טָאה רע ןוא ,ןָאטעג יײג א קינייװניא ןופ טַײקיטכעלש
 ...טעזרעװעגּפָא ּפָארא זיב ןביוא ןופ יז ןוא ןָאטעג ךָארב א עווייצאמ

 -נעעזרעד ,טמעשראפ ךַײלג ךיז טָאה רע .ןרָאװעג רעטכַײל םיא זיא'ס
 -סיוא ךעיומ ןיא לסיב א םיא ךיז טָאה'ס .ןָאטעגּפָא ָאד טָאה רע סָאװ ,קיד
 רעד וצ ,לוש רעד וצ טקוקעגמוא קירוצ ףא ךיז טָאה רע ןוא ,טרעטַײלעג
 וצ ןוא םיוב םוצ רעהא טנאוו-ךערזימ ריא טימ טָאה סָאװ ,"רעקידעבעל;
 רעטצנעפ א םענייא ןיא טכודעג םיא ךיז טָאה'ס ןוא ,טקוקעג סעווייצאמ יד
 טרָאד עקאט ךעלקריוו ךיז טָאה רענעי זא ,ךעלגעמ .ןעזרעד וצ ּפָאק סיזול
 רעבָא ,טכודעגסיוא רָאנ סָאד ךיז טָאה ןילורס זא ,ךיוא ךעלגעמ ןוא ,ןזיוועג
 ןיא םיא טָאה רענעי זא ,םיא טָאה טכודעג לַײװ ,ןעוועג רע זיא טמעשראפ
 .ןעזעג גנוכעוושראפ-עווייצאמ ןיא ןוא דנאש

 טָאה רע ןוא ,טנָאקעג טשינ ןוא ןבייהפוא טרָא ןופ טלָאװעג ךיז טָאה רע
 :טדערעג ןיילא ךיז וצ טציא ןיוש קירעבאלש ןוא רעקיש-בלאה םורעד

 טעװ ןיילא זא ,?"קעזיכ, ףראד רע זא ,טגָאזעג רעבָא טָאה רע זא --
 רָאּפ א ןיוש סָאד םיא ךיז טָאה טָא ןוא ...ןכירקראפ ןיהּוװ טסייוו רע ,רע
 ראפ עשוב ןופ ןבייהפוא טשינ ןגיוא יד ןָאק רע ןוא ,טכאמעג עקאט לָאמ
 ?ןקוק ןגיוא יד ןיא רע טעװ יװ ,ןיזול ,םיא טארפיבוא ,ןיילא ךיז

 ,עווייצאמ רענעי ןבעל ןופ ןביוהעגפוא יוו-טינייוו ךָאד ךיז טָאה רע
 .ןטָארטעגּפָא טַײז א ןיא זיא ןוא ,ךאז ענייש טינ יד ןָאטענּפָא טָאה רע ּווװ
 י-נָא ךיז ריא ןיא ןוא טזָאלעגּפָארא רעטייווצ א ןבעל ךיז רע טָאה טרָאד
 ,טינ רע טקנעדעג לפיוו ףא ,ןוא ,ןריולראפ ּפָאק םעד טָאה רע .טראּפשעג

 .טלאהנָא 1
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 ןטגַײװצראפ ןכרוד טָאה ןוז יד זיב ,גנאל יוזא ףא -- ןרָאװעג טלמערדנא
 טָאה טלמעד .טגנאלרעד ּפָאק ןיא םיא ןוא טעװערעקעגּפָא םיוב ןופ טרָא
 -ניא קידנעמוקנַײרא ןוא ,טזָאלעג ךיז לוש רעד וצ ןוא ןביוהעגפוא ךיז רע
 לעוװש רעד אב -- ןיילא םענייא ךיז -- ןפָארטעג ךיז רע טָאה ,קיניײװ
 -ךערזימ ןיא סָאװ ,רעדנעטש א םענייא אב ,םיא ןגעקטנא ןוא .,ןייטש
 .ןקידנציז א ןיזול -- ,טנאוו

 ןופ ןטַײז עלא ןיא רעטצנעפ עלא .גָאט ןבלאה ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא'ס
 .ןפָא ןענאטשעג ןענַײז ,טקוקעגסיורא םעליוסעב ןפא ןבָאה סָאװ ,לוש רעד
 א -- טלגיּפשעגּפָא ךעלמייב ,סעטסוק ,זָארג ,סנירג ךיז ןבָאה ייז עלא ןיא
 וצ ןטלעז ןוא ןעז וצ טינ סָאד ןיא ןלוש ערעדנא עלא ןיא סָאװ ,ךאז
 לַײװ ,ענעמונעגסיוא ןא ָאד טַײקמאזנייא ןוא טַײקליטש יד ךיוא .ןקרעמ
 ,לָאק ןייק ךיוא ץעגרע ןופ םורעד ָאד טָאה ,טָאטש ןופ טַײז א ןיא לוש יד
 ,טגנאלרעד טינ גנאלק ןייק

 ,ןענוואד ןכָאנ ,סיוא טזַײװ ,גנאל ןיוש .ךערזימ ןיא ןסעזעג זיא יזול
 :טניווװעג זיא רע לָאמ סעדעי יוװ ,סעלאט ןיא רָאנ ,ןליפט יד ןָא םורעד ןוא
 ,טציא ךָאנ סרעדנוזאב .ןענרעל ןבַײלב וצ יוזא ןעָאש עשּפיה ןענוואד ןכָאנ
 יט , טגָאזעג רָאנ ,טנרעלעג טינ רע טָאה רעבָא טציא .לעלע שעדיוכ ןיא
 יוזא ,ךאז ןַײז ןופ טּפאכראפ יוזא ,ןעוועג ןָאטראפ יוזא זיא רע .?םינוק
 ,רעגייטש ןַײז יו טינ טריפעג ךיז לָאמ סָאד טָאה רע זא ,ןעגנולשראפ
 טימ רָאנ טנרעל ןוא ליטש ךיז טלאה רע ןעוו ,ןענרעל ןכעלנייוועג םאב
 א ףא ךיוא ןוא טגָאזעג לָאק א ףֹא ךיוה רע טָאה לָאמ סָאד ,ןיינ .ןגיוא יד
 ,..טנייוועג לָאק

 סָאװ ,ילורס ,טרעקראפ .טקרעמאב טשינ ןעמוקנַײרא סילורס טָאה רע
 ךָאנ וצרעד סָאװ ןוא ,ןעזעגנָא טַײקמורפ שּפיה טימ ןבעל ןַײז ףא ךיז טָאה
 -רעד רעכיג םיא טלָאװ סָאד סָאװ ,ןעוועג ךעלרעקיש-בלאה טציא רע זיא
 -רעד ,ךָאד זיא ,ןזָאל ןגיוא יד ַײבראפ ,ןגָאז סיזול יװ ,ןכאז עניוזא טביול
 טשינ ךַײלג ,ןבילבעג טדימשעגוצ טרָא ןַײז וצ יװ ,ןיזול טציא קידנעעז
 עליפא טרָא ןַײז ןופ טקעלקעג םיא ןבָאה ןליוו ןייק טשינ ןוא ךעיוק ןייק
 ,ןכאמ וצ רָאנ טירט ןייא

 ןגָאז וצ יידעק ,ןסַײרעביא ןטימניא ךיז רעדיוװ ָאד רימ ןזומ טיונ בילוצ
 :סקידנגלָאפ

 רעק ,עיפארגָאיב סיזול ןופ קיניײװ ןסייוו סָאװ ,רעזעל ערעזדנוא ראפ
 יד ךעלביילגמוא ךיוא ןוא ךעלדנעטשראפמוא טַײצ עצנאג יד ןבַײלב סיוועג
 -- ;ןיזול וצ ,ילורס יװ ,ןיושראּפ אזא ןופ ךיז ןדניב ןטימ עסַײמ עצנאג
 סָאװ ןוא ,ןגיוצעג םיא וצ םיא טָאה סָאװ ?ןעזרעד םיא ןיא רע טָאה סָאװ;
 -- .ןגערפ סיוועג ןעמ ןעק -- ?םענעי ראפ םעד ןיא טקעטשעג טָאה סניוזא
 ןוא קנורט א ךָאנ ,רעקיש-בלאה ילורס ןעוו ,טציא עליפא ןוא ,טַײװ יוזא
 -סיורא טינ גיוא ןרעקיש ןופ ןוא טקנעדעג םיא רע טָאה -- ףָאלש א א
 ,?טזָאלעג
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 ןוא ןרָאװעג רָאלק סיוועג טלָאװ ץלא סָאד ןוא ,רימ ןגָאז -- ,טכערעג
 ,טאט ןיא ןיזול ןעזעג ןטלָאװ רימ ןעוו ,ןפורעגסיורא טינ סעקייפס ענייק
 םעד ןופ ןייגרעביא ןרימ ןעװ ,טלמעד טשרע ןעשעג ןָאק רעבָא סָאד
 -טפיוה ןעמונראפ ךיז ןבָאה רימ ּוװ ,גנולייצרעד רעזדנוא ןופ לייט ןטשרע
 ןבילרשאב וצ -- ןלייט עקידרעטַײװ יד וצ ,ןשטנעמ ןבַײרשאב טימ ךעלכאז
 םעד ןיזול ראפ עליפא ןבָאה רימ זא ,רימ ןליפ ,רעבָא לַײװרעד .ןשינעעשעג
 א -- ןעװעג עציוי קירעביא טשינ ,עיפארגָאַיב ןַײז ראפ .הד ,ןשטנעמ
 וצ ןעוועג וועיּוכעמ לייט םעד ןיא סיוועג ןיוש רימ ןענַײז סָאד סָאװ ,ךאז
 -- טרָא סָאד ָאד ןענופעג ןבָאה רימ ןוא ןעזראפ רעבָא סָאד ןבָאה רימ .ןָאט
 עקינײיא טימ שטָאכ ןוא ןצרוקניא -- קיטַײצטכער טינ ןוא קילַײא שטָאכ
 .ןליפרעד וצ יז ןכירטש

 ָאד ןלעװ רימ סָאװ ,קינייװ-ןיילק סָאד א עליפא זא ,ןביילג רימ
 שטָאכ סָאמ רעסיוועג א ןיא לָאז'ס זא ,גונעג ןַײז ןיוש ךיוא טעוװ ,ןבעגוצ
 -סיורא ןא ,םיא :טריפעג שוכ רעדנילב א ָאד טָאה ןילורס זא ,ןרעוװ רָאלק
 ןיא סָאװ ,ןיזול ףא ,רָאּפ ןַײז ףא ןפערטוצנָא ,רָאד ןַײז ןופ םענעסיוטשעג
 ןעמאזוצ ףא -- ןסיוטשעגסיורא -- ,רע יװ ,אזא ךיוא טארּפ ןסיוועג א ןיא
 .ןרעקאלפוא ךיוא ןעוו-טינ-ןעו רעשפע ןוא ןרעכייר ,ןעילט

 ,ביײהנָא סיזול וצ קירוצ ,ָאזלא זיא
 רעטַײװ דלאב ןלעװ רימ סָאװ ,סָאד ןייטשראפ רעמ לָאז'מ רעבָא יידעק

 אזא ןגעוו ךיז טלדנאה ָאד זא ,ןעקנעדעג רעַירּפא ןעמ ףראד ,ןלייצרעד
 רעקירעיורט רָאג זיב א ןופ םעלק ןיא ךיז קידנעניפעג ,סָאװ ,עניוזא ןוא
 ראפ טסיירט ןכוז ןעמונעג ייז ןבָאה ,טַײקכעלקריװ רעזָאלגנאגסיוא ןוא
 ןעמיורטסיוא ןוא ןטכיר ןיא רָאנ ,ריא ןגעק ףמאק ןיא טשינ םעִיק רעייז
 רעייז ןליטש ןוא ןטַײבראפ ענעי לָאז סָאװ ,אזא טשרעמיולק ,ערעדנא ןא
 .סעשָאמאמ רענעשטנווװעג רעכעלשטנעמישידרע וצ טשרוד

 יז טָאה סָאװ ,טַײקכעלקריװ עקירעיורט יד ןפמעקאב קידנענָאק טשינ
 גנוניולאב טכוזעג ייז ןבָאה ,ןעמעטָא וצ ַײרפ ןבעגעג טשינ ןוא ןגרָאװעג
 -אב ןטכארטעגסיוא ןא אב ןַײּפ רענעפלָאהאבמוא-שירעדניק רעייז ראּפ
 ףא םיקידאצ -- רעלטימראפ ענַײז אב ,למיה ןיא ןטאט א אב -- רעציש
 -ָאה ןכלעוו אב ,ײרעראנעג םענעיורטש םענעי ןצנאג םאב ןוא דרע רעד
 ןוא זיא-טינייוו יידעק ,ןטלאה ךיז ןעוט ענעפלָאהאבמוא ןוא עזָאלגנונעפ
 ,ןּפוטשוצּפָא טלעוו רעייז זיא-טינ-סָאװ טימ

 לָאמעלא ןעוט'ס סָאװ ןוא ךעלמיטנגייא זיא'ס סָאװ ,סָאד ןָאטעג ןבָאה ייז
 ןוא סעיגילער יילרעלא ןוא דנאלרעלא ןופ טכענק עטכעלקילגמוראפ
 םענופ סיוא ךיז ןעוט ןוא ּפָא ןעווערעק ,קצעווא ןעייג יז -- ,סנבולגרעבַא
 רעד ןיא ןבעוושמוא טעטנעּפעגמוא ןוא טכַײל ןענָאק וצ יידעק ,סעשָאמאמ
 -כעלגעמ יד ייז טיג סָאװ ,טלעוװ רענעגיולפעג-טשינ ןוא רענעגיוטשעג-טינ
 ,לריוג םענעגייא רעייז ןופ רעפעש ראפ ןוא ַײרפ ןעקנעד וצ ךיז טַײק
 א טַײהַײרפ עטשרעמיולק יד טָא ןיא ןסעמערעדניא זא ,קידנעעז טשינ
 ךָאנ יז טעטנעּפ סָאװ ,עשירָאזויליא ןא ,עטמיורטעגסיוא-טעטכענקראפ
 רעייז ןופ טנעה יד ןיא רעביא ייז טיג ןוא ייז טרעפעלשראפ ,רעקראטש
 .שיגעדנעלבראפ ןוא טכאמנָא רענעגייא
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 םעד טָא ןיא ןדייר רימ עכלעוו ןגעוו ,יד ףא -- יז ףא ראצ אס
 עטעטנעּפעג ןוא עטעדאשטראפ ,ערעדנא ןוא סלכימ ,סיזול יד ףא -- ,ךוב
 עלא ףא זיא'ס ראצ א יװ ,םיורט-םידיסכ ןוא -םיקידאצ רעייז ןופ טכענק
 -רעבָא ענעזעועג לָאמא ןעו ערעדנא עלא ןופ ןכַײלג-רעייז ערעדנא
 .טשינ ,ןעגנאגעגכרודא טלעוו עקידרעמיקיליפ רעייז ןענַײז עכלעוו ,סנביולג
 רעייז ןענאוונופ ,קידנעעז טשינ ןוא רעמיק רעייז ןופ עביס יד קידנסיוו
 יז .ןפמעקאב ייז ןָאק'מ ןעלטימ אראפ סָאװ טימ ןוא טמאטש שינעגנע
 טימ ,סעכיוק ענעגנאגעג-ןריולראפ טסיזמוא טימ ךרודא טלעוו רעייז ןענַײז
 ,ייז םורא סָאװ ,םעלא ןופ טעװערעקעגּפָא ,ףורא ףא ןגיוא עטזיילגראפ
 יד ףא םאס ןשירעמיורט טימ רָאנ ןוא עקיטשרוד ןוא עקירעגנוה קיטסַײג
 ,ןּפיל

 ...ייז ףא ראצ א
 ,ןעיניא םוצ קירוצ טציא ןוא
 ןדייז ןַײז ראפ טָאה רע ןעוו ,ןיזול אב טַײצ רענעי ןגעוו ךיז טלדנאה'ס

 ,דרע רעד ףא ןפָאלשעג זיא רע .ןקינַײּפ ןעמונעג ךיז קינעַיװצעסבאש םעד
 -גוזאב ,ןעָאש עצנאג ןייטשרעביא טגעלפ רע .ךיש יד ןיא םייל ןגָארטעג
 ריר ןייק ךיז ןביולרעד טינ ,טנעה עטזָאלעגּפָארא טימ ,ןענוואד םאב סרעד
 יװ ,ןסיגנָא םיא ךיז ןגעלפ ייז זיב ,ןבייהפוא טינ עגער ןייק ףא יז ,ןָאט
 .ןלָארדעג ןוא ןלָאװשעג ,רעמע ייווצ

 -עג א ףא ןגיילקעוװא ןביולרעד לָאמא ָאי ןיוש ךיז טגעלפ רע ןעוו
 רעדָא װעטמָאי א ןיא ,געט עכעלרעַײפ ןיא רָאנ ןעוועג סָאד זיא ,רעגעל
 ןבלאהרעדנָא ןופ קנאב רעלָאמש ןימ א ףא רָאנ ךיוא סָאד יא ,סעבאש
 רע טָאה סנּפָאקוצ םעד ןוא ,טעבעגרעטנוא םוש ןָא ,טיירב יד רעטערב
 ..ןעגנעהּפָארא םיא ךיז ןלָאז סיפ יד יידעק ,ןטימניא טגיילעגקעווא

 -- טרעטאמראפ ךעלרעּפרעק קידעריומ רעבָא ,גנוי ןעזעגסיוא טָאה רע
 רימ יװ ,ןוא ,טרעיודעג שּפיה טָאה'ס .ןעגנאגעג םיא ןופ זיא טלעק א שזא
 ,טכעלש ןטלאהעג םיא טימ ןיוש סע טָאה ,טלייצרעד בייהנָא םוצ ןבָאה
 םיא טָאה עמ ,טנָאמרעד יװ ,זיב ,ןגיילקעווא ךיז ןוא קנערק אב ןטלאהעג
 -עגוצ קראטש ךָאנרעד ךיז טָאה רע ןכלעוו וצ ,טכארבעג ןבער םענעי וצ
 -עגפוא סעריזענ ןַײז ןופ םיא ,ןגירשעגנָא םיא ףא טָאה רענעי ןוא ,ןדנוב
 .טגלָאפעג טָאה יזול ןוא ,טזייל

 גנוי רעייז ךָאנ זיא סָאװ ,יזול יװ ,ןקוקמורא ךיז ןזיוואב טינ טָאה עמ
 לסקא יד ,ןעמונעג בַײל ךיז ףא טָאה ,ילב ןטסעב ןיא עמאס ןוא ןעוועג
 ילעוו ,רעדיילק יד ןוא ,טקיטפערקעג רענייב יד ,טראּפשעצ םיא ךיז ןבָאה
 יד ןיא ןצאלּפ ןעמונעג דלאב ןבָאה ,ןעגנאהעג רעִירפ םיא ףא ןענַײז עכ
 ,ןטָאנ

 ןיא ןעגנאגעגרעביא זיא יזול ןוא ,ןעמוקעג םיא ףֹא טיוה עַײנ א'ס
 -עג ןיא יזול .ןענופעג רעִירפ ךיז טָאה רע ןכלעוו ןיא ,םעד ןופ ךעּפיײה
 עלא ןופ ,ןבער םאב ווערוקעמ רעטבילאב ןוא רעטסכעליירפ רעד ןרָאװ
 אזא טימ -- ערעגנַיי עלא ןופ ,טנגוי טימ טלייטעגסיוא ךיז ערעטלע
 ןבָאה עטסגנַיי עמאס יד עליפא זא ,סעכיוק ןופ טלופעגרעביא ןוא טפארק
 .עניק טימ טקוקראפ םיא ףא ךיז
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 "עסאכ עשַיייבאר ףא ,םיוויױטמָאי עשַיייבאר ףא יו ,סעכמיס עלא ףא
 ןוא -- רעכעלנייועג א ןעוו ןוא ףיונוצ ךיז טרָאפ טלעװו א ןעװ ,סענ
 טָאה ,ןָא טינ טלמעד ךיז טעז שטנעמ -- רעכעלנייוועג ןייק טינ עליפא
 -גּוװאב וצ ,ןקרעמאב וצ םיא ףא -- עלא ןופ טלייטעגסיוא ,יזול ,רע ךיז
 ןוא ,םיא ןיא ךיז ןעלגיּפש עלא סָאװ ,םעניוזא סלא ןוא לדנַײש סלא ןרעד
 טלאה ןוא טגָאמראפ רעכלעוו ,םענעי ענאקעמ זיא ?ףיוה, רעדעי סָאװ
 .סניוזא סיוש ןַײז ןיא

 -נעט רעטסערג רעד ,רענוואד רעטסעב רעד ,רעטסכעליירפ עמאס רעד
 ןיילא אב ןוא עלא אב רעטסטנעָאנ עמאס ןוא רעטסבילרעלא רעד ,רעצ
 -עג יו רעמ ןוא ,עכמיס טימ ןעקנורטעג ןוא ןסעגעג טָאה רע .ןבער םעד
 ןופ טראּפשעג ןעלסקא יד ןופ דיירפ יד םיא טָאה ,ןעקנורטעג ןוא ןסעג
 .טלעוו רעד ףא טבעל רע סָאװ ,רָאנ סעכאנ ןליוה

 רעוװ סָאװ ,עָאנאה אזא טימ טבעלעג ,טנוואדעג ,טנרעלעג טָאה רע
 טלעוו יד ןעז טנַאקעג םיא ךרוד טָאה ,טנעָאנ ןענאטשעג םיא ןבעל זיא'ס
 ןוא עטנַײשאב א ,עטבילאב א-- ןעזעג ןיילא יז טָאה רע יװ ,ערעדנא ןא
 טקעטשעגנָא טָאה רע .ןבילאב יז ַײדעק זיא סָאװ ,ןפיוא אזא ףא טגנאלרעד
 ןעקנָאשאב םעד טימ ןענַײז ןשטנעמ קיניײװ סָאװ ,םעד טימ םורא ןַײז
 .ןעגנאגעג םיא ןופ זיא סָאװ ,טכיל רעמעראוו א טימ -- ךעלמענ

 ,טַײצ-עכמיס א ןיא ןזיוואבסיורא םיא אב סָאד ךיז טָאה סרעדנוזאב
 ןעוו ןוא ,טעווערונשעגפוא רעטימעג ןעוו ,ןעמאזוצ זיא קלָאפ ליפ ןעוו
 ,רעטנעצ א טָאה יז ןעוו ,רעסערג ךָאנ טרעוו ןוא סיורג ןיילא זיא עכמיס
 ריא ןיא ךיז טלארטשעצ ןוא סיורא טייג יז ןענאוונופ ,טקנוּפ-טימ א
 יו ,שעמאמ ןעזעג ,ןיזול ,םיא ןעמ טָאה טלמעד .טַײקימורא ןוא זַײרק
 סנעמעלא טלמעד טָאה לָאק ןַײז ןוא ,ןעקנורטעג טָאה רע .לגילפ טימ
 עטסטנעָאנ ןעמעלא ,עטסיירד ,עגולק עטשרע סָאד .ןעגנולקעגרעבירא
 וצ רעצרעה סנעמעלא ןוא ןכאמ ךעליירפ וצ ףא טאהעג רע טָאה טרָאװ
 .ןעמענעמאזוצ טַײקטנעָאנ ןיא ןוא ןקינייראפ

 -כידעג ,רעטכער רעד סייב עמאס ןעז טפראדאב טלמעד םיא טָאה עמ
 ןוא ךעלמַײרטש ליפ ןעוו ,ענעסאכ רעשייבאר א סייב ,עכמיס רעט
 -טּפיוה םאב ןסעזעג ןענַײז סעטָאּפאק ענעסעלטאיסַײװ ןוא ענעדַײז-ץראווש
 יוזאַלו ןוא ,טמיראב םיא טימ ךיז טָאה עמ יוזאַיו -- ,טצעזעגסיוא שיט
 ןיא ןטערטפוא ןיזול ןעזרעד טָאה עמ ןעו ,טנַײשעג ןבָאה רעמענעּפ
 טימ זא ,קידנסיװ ,ןעמונעגמורא םעליוא ןקידלאווג א ןופ זַײרק ןטסכעה
 ,םיוויורק ,טסעג עקידנעַײזַײב עלא ןוא ,ןַײז טמעשראפ טינ ןעמ טעװ םיא
 עקאט טָאה עמ ןוא .ןַײז ענאקעמ ָאד ןלעװ ?ןפיוה ,, עלא ןופ םינָאטוכעמ
 .ןעוועג ענאקעמ

 רעבָא ,ןעקנורטאב עלעסיב א ןעוועג טלמעד לָאמ סעדעי ןיוש זיא יזול
 ןגנוי ןטימ םענָאּפ קיטפערק גנוי ןַײז ףא ןוא רוגיפ רענטלאטש ןַײז ףא
 טָאה יזול .טקרעמאב טשינ סערקיש ןעמיס ןייק ןעמ טָאה לדרעב ךָאנ
 יװ ,ןגיוא יד ןיא רעַײפ םענעקורט-קיטשרָאד טימ םעליוא םוצ טקוקעג
 -ומ רעד וצ ןגיוא יד טלאה ןוא ןייג ןענרעל ןָא ךיז טבייה סָאװ ,דניק א
 ןזָאל טינ טעװ יז זא ,גנונעפָאה ןיא ןוא טַײקרעכיז ןיא ,טדנעװעג רעט
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 ןיא טכיװעגכַײלג ןקיטיינ-קירעטיצ םעד ןוא ןקידעש ךיז ןזָאל טינ ,ןלאפ
 .ןעגנאלרעד טַײצ רעקיטיינ רעד

 ראפ ,ןסיורג א ןיא ןעמוקעגרָאפ רעדייסעק זיא'ס .טצנאטעג טָאה יזול
 -עג ךיז ןבָאה סעכָאלעמלאב עשידַיי ּוװ ,שאלאש ןטיובעגסיוא סענעסאכ
 -ראפ וצ יידעק ,ייוצ ןיא ןעלדנאווראפ ַײבעג קיקָאטשניײא ןא טגילק
 קילג סָאד ןבָאה טינ ןלעװ סָאװ ,עניוזא ראפ רעצעלּפ לָאצ יד ןעלּפָאט
 ,סוראי ןימ א ןופ ,ןביוא ןופ ןלָאז ייז ,ןטנוא ןופ טרָא ןא ןעמוקאב וצ
 : ' .ןקוקּפָארא ןענעק

 ןוא ,ּפעק ףֹא ןענאטשעג ןענַײז ןשטנעמ .גנע קידעריומ ןעוועג זיא'ס
 טכאמעג עראוו א ןיזול ראפ טָאה עמ ןוא טסּוװעג ןיֹוש ןבָאה םיסָאמאש
 א .טּפטטשעצ םיא ראפ דָאר א טפאשגנע רעסיורג ןיא ןוא

 ץיּפש יד וצ ןגיוא יד טימ טשרעוצ לָאמ סעדעי ,סיורא זיא יזול
 ,טלקנעווקעג ,סעּפע ראפ טמעשעג ךיז טלָאװ רע יװ ,טזָאלעגּפָארא לוויטש
 אזא ראפ טציא ףראד רע עכלעוו טימ ,סיפ יד טכארטאב טלָאװ רע יװ ןֹוא
 רע .יז טימ רעכיז ןַײז רע ןָאק יצ ,ןעז ,ןטערטסיורא םעליוא ןסיורג
 ןַײז טכארטאב עכַאלעמלאב רעטוג א יװ ,טכארטאב ייז בייהנָא םוצ טָאה
 .ןָאט עכָאלעמ ןַײז םעד טימ טייג רע רעדייא ,גַײצעג

 רעד אב ךיז טָאה יזול ןוא ,ןרָאװעג רעכיז ייז טימ רע זיא דלאב
 ,טנאוו רעטעדליבעגסיוא ריא ןבעל טראה ,דָאר רעטכאמעג רעד ןופ טַײז
 ךיז ,טעדליבעג יז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד טאמיק קידנרירנָא ןוא טראה
 -עג ןַײז םורא ךיז טיירד סָאװ ,לגיופ רעטכַײל ןימ א יװ ,טזָאלעגקעװא
 טפאש--ןשרעהאב יז טעװ רע רעדייא-- רעכלעוו וצ ,עביל ןוא סניוו
 .זַײרק-עביל ןקידנטַײראברָאפ א ןוא ץאלּפ ןוא טניוו ךיז רע

 ךָאנ ןוא לָאמ ןייא ---קינייוװניא ןופ דָאר יד טלגנירעגמורא טָאה רע
 ,רעד ַײס ,ןטנוא ןופ סָאװ ,רעד ַײס ,םעליוא רעצנאג רעד ןוא ,לָאמ א
 ,םעליוא רעד ,רע ךַײלג .רענַײז ןעוועג ןיוש זיא ,סוראי ןכיוה ןפא סָאװ
 --:סָאד רעסיוא ,טלעוו ןַײז ףא טינרָאג טאהעג טינ טונימ רעד ןיא טלָאװ
 יװ ,ןעזעגסיוא טלָאװ רעכלעוו ,רענייא-- ןטימניא ןוא ,דָאר עסיורג א
 םיא זיא רעציוא ןימ א רעדָא ,שינעטער ןימ א ןבעגראפ םיא טלָאװ עמ
 -ליטש ןסיורג ןיא ףראד רע ןוא ,ןבָארגראפ דָאר רעד ןיא טרָאד ץעגרע
 שינעטער סָאד שוכ ןטסנליוהראפ א סעּפע ןופ ךעיוק ןטימ ןוא ןגַײװש
 ,ןעניפעגסיורא קילג סנעמעלא וצ רעציוא םעד ןוא ןפערט

 אזא טימ סיורא זיא רע ..רוּפש א טכאדעג ןיזול ךיז טָאה טָא ןוא
 רע ןעוו ,טעַײטראפ סעטסוק ןשיװצ דלאוו ןיא רעגעי א יװ ,טכיזרָאפ
 -רעד .םעטָא םענעגייא ןַײז טינ טרעה רע זא ,ליפיוזא ףא ךיז טריּפשראפ
 -עגנָא זיא רע יװ ,טקרעמאב רעּפרעק ןקנאלש ,ןגנוי ןַײז ןעמ טָאה ַײב
 ןטייווצ ןפא טרָא ןייא ןופ ףרָאװ א ךיז רע טוט עלַײװ עלא ןוא טגנערטש
 ךרוד יװ .טרעיודעג ןכוז סָאד .טעַײטראפ עלַײװ א רעטַײװ טבַײלב ןוא
 רע טכאמ ,ןלעקנוט-בלאה ןוא ןלעקנוט רָאג ךרוד ,שינעלעטשראפ סיורג א
 םאב ןיוש רע טלאה טָא ,סע רע טָאה טָא ןוא .ליצ ןַײז וצ געוו א ךיז
 ,ןכיירגרעד
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 ,סיפ ענַײז וצ ןגיוא יד ּפָארא רעדיוו טזָאל רע .יזול ךיז טיירפרעד ָאד
 ,סָאװ ןוא ,ןפלָאהעגסיױורא םיא ןבָאה ייז סָאװ ,ראפרעד קנאד א טימ יװ
 ,טציא ךיוא םיא ייז ןבָאה ,ייז ףא ךיז טזָאלראפ רע ןעוו ,לָאמ סעדעי יװ
 ,ייז טימ ןאּפש ןכאמ טמענ רע .טראנעג טינ גנונעּפָאה ןַײז ,טנַײה ךיוא
 רעד ביול א--טירט רעדעי ,קנאד א זיא ,ןעמ טליפ ,ןאּפש רעדעי ןוא
 ראפ ןסניפעג ךיז ןיא טָאה יז סָאװ ןוא ריא ףא טסקאוו יזול סָאװ ,דרע
 ןיא ןעינק יד רעביא טלָאװ רע ךַײלג ,סעלָאּפ יד טבייהראפ רע .םיא
 א טימ טדנעװעג ןענַײז ַײברעד ענַײז ןגיוא יד ןוא ,ןעגנאגעג דלָאג
 עכלעוו ןוא םורא םיא ןעלגניר סָאװ ,יד וצ ביול טימ לופ לכיימש
 רעד ראפ ,טלאהנָא ןראפ טקנאד יזול ןוא ,ןצנאט ןסייב רעטנוא םיא ןטלאה
 ,עציטש

 ףא קידנקוק ,םעליוא רעד טעזרעד ָאד ןוא .ךיז טקראטש עכמיס ןַײז
 טונימ ןייא ןיא ןָאק ,רָאנ שטנעמ ןייא סָאװ ,שטנעמ א סָאװ ,ןיזול
 םיא ןבָאה ןגיוא סנעמעלא .לאלק ןסיורג א טימ ,עסאמ א טימ ןָאט לָאמא
 ןיא ןעוועג ןעגנאהעגנָא יוזא ןענַײז סמעטָא סנעמעלא ,טּפעלקאב יוזא
 גנאהנעמאזוצ ןיא יוזא ןעוועג זיא ענַײז גנוגעוואב עטסדנימ רעדעי ,םִיא
 טינ זיא'ס ןא ,ןעגנוגעוואב עבלעז יד ןכאמ וצ רעגאב סנעמעלא טימ
 עכלעוו ,יד זיב ,ייז טכאמ'ס רעכלעוו ,םעד ןופ ןדיישוצרעטנוא ןעוועג
 ןכאמ ןיילא ייז רָאנ ,רע טינ זא ,טכאד'ס ןעמעוװ ןוא ךָאנ םיא ןריּפש
 ..ךעלטקניּפ ןוא יונעג ייז

 רעד ןיא ןגָארטעג ןגיוא ערעייז ראפ ךיז טָאה רעכיו רעדליו א
 ,קאזָאק-עסַײמ ,רע טָאה לָאמא סָאװ ,ןקנילפ א ,ןגנוי א ןופ טלאטשעג
 ,דָאר א ןיא דָאר א טכאמעג ,טגיילראפ עציליטָאּפ רעד ףא טנאה ןייא טימ
 -עגרעביא רענעגייא ןַײז םורא ןוא ןיילא ךיז םורא זַײרק א ןיא זַײרק א
 לגנאמ ןופ ןיוש יװ ,ןקָאז-עסַײמ רע טָאה ,טרעקראפ ,לָאמא ןוא :טַײקטלופ
 -ויעמ רענעטלעז ןיא ראפרעד רעבָא ,טזָאלעג ךיז ךעלעמאּפ סעכיוק ןיא
 -רעד ןוא עטסעב סעלא ןעװ יװ ,טרעטַײלעג קראטש ןוא טַײקידוװעש
 .טגנאלרעד םרָאפ רעטסטליטשעג ןוא רעטסלדייא רעד ןיא טרעוו עטסנראפ

 יו ,טריצאּפשעג ןטרָאג ןליטש א ןיא יװ ,קידנצנאט ,רע טָאה לָאמא
 טַײקליטש-טכאגראפ רעד ןופ טרעוװ םורא ץלא ןוא ךיז טצעז ןוז א סייב
 ןוא עקידנעמושז סָאד ,עטלגילפאב סעלא ,עקידעבעל סעלא :טשרעהאב
 א רָאנ רענייא ןוא ,טגיילאב ןפָאלש ףא טרעוװ גָאט ןופ עקידנרעשטיווצ
 -אב ,ןכאמ ןבשזעכיגָאט רעיײז עלא ייז ראפ טוט רעקידעבעל א שטנעמ
 ןעמ טָאה רעדיוו לָאמשרעדנא ןא ןוא .ןיז רעייז ייז טכארטאב ןוא טקיניז
 ןוא גָאט וצ טרעװ ,רע יװ ,רעטלגילפעג ןימ אזא ןיילא יװ ,ןעזעג םִיא
 רע טסייוו ,גנוכאוורעד ןוא ןוז רעד ןופ דיירפ ןופ ןוא טכאוועגפוא ןוז וצ
 זיא םיור רעד ןוא ,םיור ןיא ףוא ךיז טבייה ,ךיז טימ ןָאט וצ סָאװ טינ
 גנולש רעד ןוא ,םורא רעדיו טמוק ןוא ּפָארא טרעדינ ,גנע וצ יװ םיא
 סָאװ ,טכיל ןוא ביל םעד ראפ קינייו וצ םיא זיא זדלאה רעד ןוא
 .םיא טגראוו

 ,ץנאט בייהנָא םוצ יװ ,רעדיוװ טָאה יזול יװ ,ןעזעג ןעמ טָאה טלמעד
 יו ,עכלעוו ןיא ,םורא םיא ןעלגניר סָאװ ,יד וצ טדנעװעג ןגיוא ענַײז
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 סיורג ןופ ןוא ,ןעגנעה ןסעַײכ ענַײז עלא זא ,טכאדעג ךיז טָאה'ס
 -עג יירשעגסיוא ןימ א טימ יוװ ייז וצ ךיז רע טָאה טַײקטלופרעביא
 :טדנעוו

 .ןעגנערבסיורא טינ סָאד ןָאק'כ -- ,ןגירשעגסיוא רע טָאה -- ,םעליוא --
 טסייה ,ץנאט ןטימ ,סיפ יד טימ ,םעד טימ רָאנ ,טינ רעטרעוו ןייק בָאה'כ
 רעגנוי א יװ ןוא-- ,ןזיועג סיפ יד ףא ןגיוא יד טימ רע טָאה--,סע
 רע טָאה ,טצָארּפשעגפוא סָאװרָאנ םיא ןבָאה רענרעה עגנוי סָאװ ,שריה
 אזא טימ ,ןָאטעג ַײג א רעדיװ דָאר ןיא טַײקטכַײל רעקידנעגניז אזא טימ
 עריומ ןבָאה ןשטנעמ זא ,טפארק רעקידנליּפש רענעגייא ןופ ךיז ןענילכראפ
 שטנעמ א יװ ,טליפרעד ָאד ןבָאה םורא ןשטנעמ לַײװ ,ןקוק וצ טאהעג
 -יצנא רעדליװ רענעגייא ןוא סטוג ןופ סולפרעביא ןופ ןוא ךיז טייגראפ
 ...ןריר ןעניז ןופ ,עלילָאכ ,ךיז רע ןָאק גנוק
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 עלא ןיזול ןגעוו ןלייצרעד טלמעד ןגעלפ טַײקטדנעלבראפ ָא-אזא טימ
 טלעװ ןייא ןוא ןעגנּוױשנָא ענייא ןופ םיא טימ ןענַײז עכלעוו ,ענעי
 -יפוא טרא עניוזא סָאװ ןוא ןגיוזעג סעגָאסאה טסורב רענייא ןופ ,ןעוועג
 ןבָאה ייז ןוא טנידעג רעטסומ סלא ייז ןבָאה ,סיזול יו ,סעדימ ןוא ןעגנור
 .טקינייראפ טאמיק יז

 ןעוו ,יזול ,טלייצרעד טדנעלבראפ רעטַײװ טלמעד ייז ןבָאה ,יוזא טָא
 לײטנָא םיוװיױטמָאי ןוא סעכמיס ןיא טָאה רע ןעװו ,ןעוועג גנוי זיא רע
 םעד יװ ,םיא ןבָאה עטסטלע עלא ןעוו ,רעטנעצ רעד -- רע ןעוו ,ןעמונעג
 רעטסומ א םיא ןופ ךיז ןבָאה עטסגנַיי עלא ןוא ,טכארטאב ןרעייז שעריוי
 ןכָאנ טשרע-- ץנאט ןראפ ןופ ןעקנירט ןכָאנ טלמעד טגעלפ רע .ןעמונעג
 ןוא עקיסאּפ רעד ןיא טגעלפ רע .ןעקנירטסיוא ןענָאק ןדראי א ןצנאט
 טגעלפ רע זא ,טסּוװעג ןיוש ןעמ טָאה לָאמ סעדעי ןוא ,ןַײרא שאר ןיא
 םיא ראפ ךיז ,ןעמענָא ךיז טומ טימ ,ןעמוק םעליוא ןראפ רעדיוו טלמעד
 ;ןגָאז ןוא ןלעטשקעווא

 רע ןוא-- .ןזַײװאב !ארובה-תרובג ךַײא ראפ ליוו'כ ,ַײסיױובאר --
 ןא ןעװעג זיא שיט רעד ביוא ..שיט ץיּפש א ןיא ןּפאלק ןעמענ טגעלפ
 ,טינ ביוא ןוא ,טּפאלקעגּפָא עקאט םיא רע טָאה ,רעכאווש א ,רערעטלע
 םיסָאמאש ןוא ,טּפאלקעצ טולב זיב טנעה יד ךיז רע טָאה ,ךעלנייוועג יו
 טריפעגנַײא יוזא קידנעטש ןיוש זיא'ס ןוא ,טסּוװעג סיורָאפ ןיוש ןבָאה
 ,ןזַײװאב וצ סערּוװג ענַײז ןטָארטעגוצ זיא ,יזול ,רענעי סייב זא ,ןעוועג
 ןדניבראפ םיא ףא טײרגעגנָא ךעטנאה ןסאנ א טימ ןייטש ןיוש ייז ןגעלפ
 .ןעוועמאהראפ םיא טולב סָאד ןוא

 ,טכָאקעג קראטש םיא ןיא ןבָאה ןטולב יד ןעוו ,טנגוי ןַײז ןיא יוזא
 םיא טָאה עבער ןַײז ןוא ,ןגָאלק ןעמוק ייז ףא ךיז רע טגעלפ טּפָא ןוא
 ןוא ןפלעה םיא ייז ןגעלפ לָאמא סָאװ ,ןבעגעג סעצייא ענעדיישראפ

 .רעפעש-טלעוו םענופ טפארק יד :
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 ,גלטש א ןיא עַײכ עגנוי א יװ ,טליפעג ךיז טָאה רע לַײװ ,טינ -- לָאמא
 -רעציעי ענַײז ןעמ טניימ סָאד -- ,ןכערבעצ וצ ןעמיוצ יד ךיז טסַײר סָאװ
 .ןלאפאב םיא ןענַײז סָאװ ,סערָאה

 ןוא טליטשעג ,ךעלריטאנ ,רע זיא ,רעטלע רעד טימ ןוא ,רעטעּפש
 וצ ,ןביולג םעד וצ עביל יד ךיז טָאה רעבָא ראפרעד .ןרָאװעג רעטליקעג
 ,טקראטשעג יוזא .טקראטשעג רעמ ךָאנ ,ןדנובעגוצ ךיז טָאה רע ןכלעוו
 טינ ךיז םיא ןופ ,טּפינקעגנָא םיא ןָא ךיז טָאה שעפענ ןַײז שעמאמ זא
 יו ,סנסופוצ סמענעי אב ןטלאהעג ךיז רע טָאה גנאלנרָאי .ןסַײרוצּפָא
 .ןענופעג ור עשילעז ןַײז טרָאד ןוא ,םיוב ןטגַײװצראפ ןסיורג א רעטנוא
 ,לָאמ סעדעי ,ןבער ןַײז אב ווערוקעמ רעטסטבילאב ןוא רעטסערג רעד
 ןא וצ ,יזול ,רע זיא ,ןעמוקעגרָאפ סעּפע זיא ףיוה סעבער ןיא ןעוו
 ןוא ,עליפא עטסנגייא עלא ראפ ךָאנ רעירפ ,ןרָאװעג ןגיוצעגוצ עצייא
 טימ גיוא ףא גיוא ,טיורטראפ עטסנגרָאבראפ סעלא םיא טָאה עבער רעד
 -ראפ ךיוא ראפרעד .ןסָאלשעגּפָא ךיז רעדייכ ןטרעדנוזעגּפָא ןַײז ןיא םיא
 ַײס ,םאנפוא סנבער םעד זיא ,טקיטיינעג ךיז טָאה ,יזול ,רע ןעוו ,טרעק
 ןעַײרפ רע טָאה ןטַײצ עלא ןיא ,טרעכיזעג ןעוועג םיא ,טכאנאב ַײס ,גָאטאב
 -ונראפ ערעדנא טימ יװ ןַײז טגעמעג טָאה עבער רעד ,טאהעג גנאגנַײא
 ,רעכליב יזול ,רעטנעענ ןעוועג יזול זיא ,ןעמ

 -ענּפָא םיא זיא עבער רעד זא ןוא .רעטלע סנבער ןזיב ןיוש יוזא
 רע זא ,טליפרעד :ּפָאק ןַײז ףא שא יװ טליפרעד יזול טָאה ,ןברָאטש
 לַײװ ,סעלָאּפ יד רעטנוא םיא טזָאלב טניו רעטלאק א זא ,טנלע טבַײלב
 ןרעו סעקשזעטס עטלא יד זא ,טליפעג ןיוש רע טָאה טַײצ עטצעל יד
 רָאנ סָאװ ,סניוזא טפול רעד ןיא ןָא טמוק סעּפע זא ןוא ןסקאווראפ
 --ךעלמענ ןוא ,ןליפרעדסיורא סָאד ןענָאק שוכ ןפראש א טימ ןשטנעמ
 טפראדאב טינ ראפרעד ךיז ןבָאה סעריוד ייר עקידלאווג א סָאװ ,ךאז א
 רעד ףא טייג'ס .גרָאז יד ןפלעה טינ דלאב ןיוש טעװ טציא ןוא ,ןגרָאז
 ָאד זיא סעּפע .ןליקּפָא ןביולג םעד טכאמ סָאװ ,טַײקפאלש ןימ א טלעוו
 ,ןעצייא ךיז ןָאק עמ ןעמעוו טימ ,רעד ןוא ,עצייא ןא ףראד עמ ,טוג טינ
 .טבראטש

 ,טלייצרעד ןיוש יוװ ,ןיזול זיא ,ןברָאטשעג זיא עבער רעד זא ןוא
 שרעדנא ץעגרע ןכוז ןעמונעג טָאה רע ןוא ,ןטָארטעגוצ טנלע רעד קראטש
 "וצ טנָאקעג טינ ךיז טָאה רע .ןרָאפמוא ?ןפיוה,/ ענעדיישראפ ןיא ןוא
 .ןעמוקעגנָא עקינַײז יד וצ טַײצ עטצעל יד זיא רע זיב ,ןבַײלק
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 עכלעוו ,לוש רענעי ןיא ,ןיילא םענייא טציא םיא רימ ןפערט טָא ןוא
 ןוא טנפעעצ סערָאװקאה-סייב ןטלא ןיא רעטצנעפ ףלעווצ עלא טימ זיא
 עכלעוו ,ךעלמייב ןוא סעטסוק ּפָא ךיז ןעלגיּפש ןביוש ערעייז ןיא סָאװ
 ןופ עכונעמ יא ,סטבעלענּפָא ןופ יא ,סנירג ןופ יא טפול א ןעגנערב
 גָאט א זיא ןסיורד ןיא זא ,ןסיוו וצ ןביג סָאװ ןוא ,קלעוו ןופ יא ,סקּווװ
 ךיז ןקראטש סָאװ ,עטצעל ענעי ןופ ,רעטצעליקידרעמוז א ,רעסייה א
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 א ,גָאט א .רעבירא ןטַײקסײה ןוא ןציה עקידרעמוז עלא ןגַײטש ןוא
 ,לוש ןיא ,ָאד ןוא ,ןסיורד ןיא רעדייס-טלעוו ןקידלמוט א טַימ טָאטש
 עדנילב יד קראמ ןיא טרָאד יװ ,עלא ןופ ןעמונעגסיורא ןוא טרעטַײװרעד
 -ָאמא ןופ ןעגנונַאמרעד ןעגניז ןוא ןציז עכלעוו ,ןטסירודנאב יד ,רעגניז
 טציז ָאד ךיוא יוזא ,.אא שינעקנעפעג ,ןטפאשטכענק ,ןטיונ-סקלָאפ עקיל
 ןפיוא ןקיטראנגייא ןַײז ףא זיא סָאװ ,רעגניז ןימ א ךיוא ,יזול ,רע
 ,טנעייל ,ןַײש יד םיא ןלעטשראפ ןרערט ןוא ,רעפייס א ןיא טקוק -- דנילב
 שינעקנעפעג טרָאס א ףא ךיוא טגָאלק ,ַײברעד טנייװ ,לָאק א ףא טגָאז
 ,סָאװ ,םעד ףא טגָאלק :לריוג ןדנילב ןוא ןטלא ןא טימ קלָאפ א ןופ
 ןעיײג סעכיוק-סנביולג יד ןוא דימ ןיוש קלָאפ סָאד זיא ,טכאד םיא יו
 סָאװ ,סעכיוק ענעגייא ענַײז ףא ךיוא טימרעד ןעמאזוצ ןוא ,סיוא םעד
 ףָאס ןפא יװ ,ךיוא ןוא ,רעטלע וצ ןגיינ ךיז ןוא ןרעדינ אב ןיוש ןטלאה
 יד ןיא ןירג ּפָא ךָאנ ךיז טלגיּפש ןוא טקוק רע שטָאכ סָאװ ,רעמוז
 רעסיורג רעד ךרוד טליפ ץראה קידנליפ א רעבָא ,רעטצנעפ עטנפעעצ
 סָאװ ,געט ענעי ןופ ףָאס םעד ןיוש -- גָאט ןופ טַײקטמעראוועצ ןוא ץיה
 ,טַײקליק-ןוז ןוא ןקלעװ סָאד -- ןעמוק ףראד'ס סָאװ ,סָאד טמוק ייז ךָאנ
 ןפא טציא ָאד עכונעמ יד יװ ,סיוא טעז סָאװ ,עכונעמ ענעי ןוא
 .םעליוסעב

 םענופ טַײקטבעלענּפָא רעד ףא ןפיוא ןטבעלענּפָא ןַײז ףא טגָאלק רע
 רעד ןַײז וצ טמיטשאב לריוג ןכיוה ןופ יו סָאד טעז רע סָאװ ,קלָאפ
 ןַײז ןופ טלאטשעג רעד ןיא רָאפ סע ךיז טלעטש ןוא רעגערט-םירוסעי
 יד ףא ,עדנעגעל רעד טיול ,טציז ,ךעַישַאמ ןַײז ,רע יוזאיוו ,ןכעישַאמ
 ,וצ טדניב ,ףוא טדניב ןוא רעקיצערק א ,רעקידנוװ א ,םיור ןופ ןרעיוט
 ..ןדנּוװ ענַײז רעביא טדניב

 ,טעז ,רעגניז רעדנילב רעד ,יזול סָאװ ,רעדליב עקינייא ןענַײז טָא ןוא
 : :קידנגָאז רעפייס ןיא

 :סנייא דליב
 -עג זיא קילב ןַײז ןיהּוװ ,לּפענ א טשרעוצ טעז רע ...גָאטראפ א'ס

 ךיז טמענ טַײװ רעד ןופ ןוא ,ןרעװו רערעטיול טמענ ךָאנרעד ...טדנעוו
 ,ערעדנא יד ןופ רעכעה ענייא ,ןרעיומ ,רעזַײה :ןזַײװאב טָאטש א םיא
 סָאװ ,ןלײטי-טָאטש עצנאג ענעדיישראפ ךיוא ,ערעדנא יד רעביא ענייא
 -וצ ייז אב ערעדנא ןוא ,ןעזוצסיורא גרעב ףא ךיז ןעניפעג עקינייא
 ,ןלָאט ןיא -- סנסופ

 טַײקיזיר עסיורג א רעבָא .ךָאנ טפָאלש טָאטש יד .ירפ ךָאנ זיא'ס
 -פוא ךיז יז טעװ דלאב :ךיז טכאד'ס .ףָאלש ריא ןופ סיורא ךיז טליפ
 גָאט ןוא ןסיורד ףא ןגיוא יד טכאנ רעקידניז-קיטעז ריא ךָאנ ןוא ןּפאכ
 .טַײקידניז ןוא טכאנ ,גָאט ףא רעטַײװ -- ןענעפע

 -סיורא ןָא ןעמ טבייה טָאטש רעד ןופ .קיטכיל ןיוש טרעװ טָא ןוא
 עטַײװ ענעדיישראפ ןופ ןזַײװ ןָא ךיז ןבייה טָאטש רעד וצ ןוא ,ןייג
 -טיײװ-טַײװ ןופ םירעיוּפ -- ןרָאפנָא ןוא ןעמוקנָא ,ןעֵיצ ךיז ,ןכאילש ,ןקע
 -געט ,רעלדנעה ;ןגרָאזאב וצ ןַײּפש טימ טָאטש יד יידעק ,רעפרעד עכעל
 רעלטעב ,רעכאמנצנוק ,טכענק ,רענָאמ-שניצ ,סעקילאק ,סעלָאיאכ ,רעלד
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 ןרעװ סָאװ ,סעניוז עטצוּפראפ בלאה ןוא עטצוּפראפ יילרעלא ךיוא ןוא
 עריא ףא טלעטשעגוצ ןוא טקישעג ,טָאטש ןיא ,רעהא דנאל ןקע עלא ןופ
 סיורא ןעמוק סָאװ ,יד ַײס ,עלא ןוא ;סנגינעגראפ עקיטכאנ ןוא עקידנעמוק
 ןעעזרעד ,ריא וצ ךיז ןרעטנעענ ןוא ןעמוק סָאװ ,יד ַײס ,טָאטש ןופ
 ,ןקיטכיל א םענָאּפ א טימ ,ןיושראּפ א םענייא טָאטש ןופ רעיוט םאב
 זיא סָאװ ,סעטאמש בלאה ,רעדיילק בלאה ןיא ,ןקידנּוװ א ףוג א רעבָא
 עלא יװ ,טכאנ עקיטנַײה טָאה ןוא ןרָאװעג טזָאלעגנַײרא טינ טָאטש ןיא
 יו ,עלא ןוא ;טכארבראפ טָאטש ןופ רעיוט םאב ןסיורד ןיא ָאד ,טכענ
 ןוא ןָא ןעמוק סָאװ ,יד ַײס ןוא ,סיורא ןעייג סָאװ ,יד ַײס ,טדערעגּפַא
 ןעעז ןוא ַײבראפ רעיוט םעד ןעיײג ייז זא ,ןַײרא טָאטש ןיא ןפראד
 ,קידנעייגַײבראפ ,וויוכ רעייז ראפ יו ייז ןטלאה ,ןציז ןיושראּפ םענעי
 ,םענָאּפ ןיא רעװ ,ּפָאק ןַײז ףא רעװ .ןעַײּפש ןדנּוװ ענַײז ןיא םיא ףא
 סָאד ּפָא לָאמא טשיװ רענעי ןוא ,סעטאמש ןוא רעדיילק ענַײז ףא רעװ
 ךַײלג ,שינעמוטש ןיא טרעווילגראפ רע טציז טסרעמ רעבָא ,ץכעַײּפש
 ..ןגיּפשעג ןעמ טלָאװ םיא ףא טינ ןוא ןעמ טניימ םיא טינ

 ןיא ןעלּפאצ םירווייא עלא ןוא רעגניז רעד ךיז טרעמָאיעצ ָאד ןוא
 ןופ םענעגיּפשאב א םענָאּפ ןקיטכיל ןטימ םענעי קידנעעזוצ ,ףוא םיא
 ,סעניוז ןוא סעקילאק ,רעלדנעט ,רעלדנעה ןופ ,רענלעז עבָארג ,עדליוו
 ,םינָאטַײּפ עטלא ןופ םיקוסּפ-בלאה ןוא םיקוסּפ םיא ןעמוק ןעניז ןפא ןוא
 ,ףוא רע טלּפאצ ייז טימ ןעמאזוצ ןוא ,רעגניז-סקלָאפ עקידנרָאצ עטלא ןופ
 ,רעטעדנוװראפ א יװ ,סיוא רע טַײרש ייז ןופ םענייא טימ א ןוא
 :לָאק ןפא

 חצר יתורובחו הככר אל יעצּפ
 .זחצ ידודל הפוצ התהכוה יניעו

 םיא ןָאק סָאװ ,עקיצנייא סָאד ןוא ,טינ טָאה ןוא טסיירט א טכוז רע-
 ,טרָא סמענעי ףא רָאפ ךיז טלעטש רע סָאװ ,סָאד זיא ,ןפלעהסיורא ָאד
 סמענעי ךיז ףא טמענ רע ןוא ,ןגיּפשאב ןיילא רע ,קידנּוװ ןיילא רע יו
 זא ,ןַײזטסּוװאב סמענעי טימ ךיוא ןוא שינעגַײװש סמענעי טימ ןעיאזיב
 טרעשאב ,טרעוואב זיא טרעשאב ןוא ,טרעשאב לריוג ןכיוה ןופ זיא יוזא
 .טגנאלרעד טנאה רעקידנשטנעב ןימ א ןופ בָאג עסיורג א זיא

 ;:דליב טייווצ א טָא ןוא
 ןעיײג ןשטנעמ יװ ,ךיז טליפ רעטצניפ רעד ןיא ןוא ,רעטצניפ .טכאנ

 טסיירט קיטש א רעבָא ,טינ ןעניפעג ,ערעדנא סָאד סנייא ןכוז ןוא םוא
 ןָאק רענייא שטָאכ ןוא ענעפרָאװעצ שטָאכ סָאװ ,ןיילא סָאד ןיוש ייז זיא
 סנרעדנא םעד סנייא ייז ןליפ ךָאד ,ןפערטנָא טינ רוּפש סנרעדנא ןפא
 ןוא עקידנעיגמוא ןופ טלמיו ץאלּפ רעד ןא ןוא ,ןַײזנענאראפ
 .עקידנכוז

 טכאד'ס .עסאמ ענעריולראפ ןוא עקיבײלג קראטש א טרָאד ךיז טליפ'ס

 ןױוש גיוא ןַײמ ןוא -- ,ךעלרעפעג ןלַײב ענַײמ ,טראה זיא עקאמ ןַײמ 1
 .רעזיילסיוא ןכעלרעה ןַײמ ףא ןקוקוצסיורא ןופ טלקנוטראפ
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 ,ןזיוואב ןַײש א ,לארטש א ץעגרע ןופ טציא ייז ךיז טלָאוװס ןעוו זא ,ךיז
 --,עסאמ עקידנטכאמש ןיוש ןוא עטרעצעגּפָא ,עקידנטסאפ יד טָא טלָאװ
 ןגיא לפיוו טימ ןוא לסקא עריא ףא ּפעק לפיוו טימ ,זיא יז סיורג יװ
 זָאל א ךיז ןַײש רענעי וצ ,עלוד בלאה יװ ,עלא ןטלָאװ -- ,ּפעק יד ןיא
 --ןענעפע טינ טרָאד ייז ראפ לָאז יז גנאגסיוא ןא ראפ סָאװ ןוא ,ןָאטעג
 -ַײז ייז רעטנזיוט לפיוו ,רענייא יו ,עלא ןטלָאװ -- טנורגּפָא ןא ,םאי א
 -טנא ַײרעבױל רעכיוה ןוא גנאזעג טימ ,עקיטשרוד ןוא עקידנטסאפ ,ןענ
 .ןגיולפעג ,גנוזיילסיוא ןגעקטנא יװ ,קילגמוא ןגעק

 ןוא .רעַײפ א קעילמיה א םענייא ןיא עקאט ךיז טזַײװאב טָא ןוא
 רעדניק עקידנפָאלש טימ -- ןטכיולאב לָאמאטימ עסאמ יד ךיז טעזרעד ָאד
 -ראפ לסקא סרעטומ-סרעטָאפ ףא ןענַײז ךעלּפעק טימ סָאװ ,טנעה יד ףא
 םינייקז ןוא ,ןרעטנָאלּפ ןקיניזמוא ןוא ןייג ןופ דימ -- ןרעטלע ,ןפרָאװ
 ,ןגיובעג דרע רעד וצ לטרעפ ַײרד ןיוש ןוא םיוק ךיז ןּפעלש ַײברעד
 .רעטַײש סקעילמיה םוצ ,ןיהא טציא ךיז ןעִיצ עלא ןוא

 :טעז עמ
 -עג יד .טּפעלשעג רעטַײש םוצ טנעה עדמערפ ןופ ןרעוו עקינייא

 -נַײרא ,ןפרָאװעגנַײרא ןרעוװ ייז זא רעבָא ,ךיז ןרעוו ,טינ ןליוו עטּפעלש
 -עג ייז ךָאנ ןפראד סָאװ ,עקירעביא יד זיא ,ןסיטשעג ןוא טּפעלשעג
 םוצ ךיגפא טעּפמיא טימ ןפיול ערעדנא .ןיילא ןיוש ןעייג ,ןרעװ ןפרָאװ
 רעבַײװ ןסיוטש ,ןַײרא רעדניק עקידנפָאלש יד רעִירפ ןפראוו ,וצ רעַײפ
 יז .רעַײפ ןיא ןיילא ייז ןעגנירּפש ךָאנרעד ןוא ,ייז ךָאנ םינייקז ןוא
 טרָאד עסאמ רעסיורג רעד ןופ עקירעביא עלא ראפ ליּפשַײב א ראפ ןעניד
 -ירפ ןעמונעג ךיז ףא ןבָאה ענעי סָאװ ,ןעעז יז ןעוו סָאװ ,טלמאזראפ
 ,קילגמוא ןא ראפ עדאטס א יװ ,עלַײװ א ייז ןעייטש ,ןיילא ןוא קיליװ
 ,רענעי ,ףליה וצ טקניטסניא-עדאטס רעד ייז טמוק דלאב רעבָא ,ןריולראפ
 ןעייג סעדאטס עסיורג ןעוו ,ענָאקאס סיוא ראפ ענָאקאס טכאמ רעכלעוו
 יז סיורג יו ;ןגעקטנא גנוקיצנא טימ גנוטכינראפ רעד ןוא טיוט םעד
 ,ראפעג יד רעקינייו ץלא ,טעּפמיא ריא רעקראטש ץלא ,עסאמ יד ,זיא
 ,טנורגּפָא ןכעלדַײמראפמוא ןא ראפ ףָאש יו ןוא ,גנארד רעד רעמ ץלא
 סמערָא יד ןיא טיוט םעד ךיז ןלַײא ןוא ערעדנא סָאד סנייא ןיוש ןסיוטש
 ,ןעִילפוצנַײרא סיוש ןיא ןוא

 רעד ָאד טרעה--,!ךמש ישידקמ םע לע ךמלועב ךמש תא שדק
 סעליוק ענעדיישראפ טימ ןטַײצ ענעי ןופ סרעטַײש יד ןופ רעגניז רעדנילב
 ןטרָאד טלָאװ ןיילא רע יװ ,טליפ רע ,טימ טַײרש רע ןוא ,ןעַײרשסיױרא
 רעדיילק ענַײז יו ןוא ,טקעטשעג רעַײּפ ןיא טציא ענעי טימ ןעמאזוצ
 םוצ םיא רעַײפ סָאד טעװ דלאב ןוא ,ןעילאמס ןיא ןיוש ךיז ןטלאה
 ץעביק א ןיא רענייא ךיז טעז רע .ןייגרעד עמָאשענ רעד ןוא בַײל
 ,טלעטשעגנַײא סענָאקאס עקירעַײפ ליפ ןיא ךיז טָאה רעכלעוו ,טנכעראפ
 רעד יו ,רע טליפ ,ןטַײצ ענעי ךָאנ טַײצ א ןיוש ,טציא ךיוא סָאװ ןוא

 ןַײד טקילײה סָאװ ,קלָאפ ןַײד ךרוד טלעװ ןַײד ףא ןעמָאנ ןַײד קילײה :
 ,ןעמָאנ
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 יו ,ערעייז ןופ -- ןקעמשּפָארא רעדיילק ערעייז ןופ ענילאמס ןופ ךעייר
 .ענַײז ןופ ךיוא

 :דליב טצעל א טָא ןוא

 ךיז טלייט טַײװ רעקיטכאניףָאס רעלעקנוט א ןופ ..גָאטראפ רעדיוו
 ףא טרָא ןא סנייא ,ןרעו קיטכיל ראפ ןוא גנאגפוא-ןוז ראפ יװ ,סיוא
 יד אב ןלַײז ייוצ טימ רעיט ןימ א ןופ טלאטשעג ןיא .טנָאזירָאה א
 טרעוו'ס רעמ סָאװ ןוא ,טקיכעלַײקראפ ןגיוב רעבלאה א ןביוא ןוא ,ןטַײז
 ןופ טרָא סָאד יװ ,רעיױט רענעי סיוא ךיז טזַײװ רעמ ץלא ,רעקיטכיל
 ףןזַײװ ןטרָאד ךרוד ךיז ףראד עקאט ןוז יד ןיילא ןענאווכרוד ,גנונעפע

 :עקאט ךיז טזַײװאב דלאב ןוא

 ,ןוז ןַײז רעזעַילע ןוא ןעמיש בער עטסּוװאב יד ,ןוז ןטימ עטאט רעד
 סָאװ ןוא ,ןטלאהאבסיוא ןלייה ןיא ןרָאי עגנאל ךיז ןבָאה סָאװ ,ענעי
 וצ גנולייה עקיגָאטראפ עליק יװ ייז ןעגנערב ,טרָאד ןופ קידנעמוקנָא
 -ייל ךיוא ,ןעגנורּפשעג סרעטַײש יד ןיא ןיילא ןענַײז עכלעוו ,ענעי עלא
 ןוא ,ןייגפוא ,טליצעג ןבָאה ייז ןיהּוװ ,ךַײלג ןלָאז ייז ,ייז ראפ סרעט
 סָאד .ןטכיולאב געװו םעד ייז ןלָאז יז ,ּפעק ערעייז ףא ןַײש ךיוא
 עכלעוו אב ,?"רהוז ינוקית , ןוא "רהוז, ערעייז םירָאפס יד ןעמ טניימ
 ךיז טָאה םיא וצ עכעלנע ןוא םיא יװ ,סָאװ ןוא טציא טציז רעגניז רעד
 ןוא טרעדנילעג טַײקטכאמשראפ-סקלָאפ יד םירָאפס ענעי ןבָאה ,טכאדעג
 .טגיילעגוצ ןדנּוװ עסייה וצ ןכוט עטכַײפ יװ ,טנידעג

 -גּוװ א ךיז טזַײװאב'ס ןוא ,רעוט רענעי ,רע טדניוושראפ דלאב ןוא
 סָאװ ,ענעי עלא ןעזוצנָא ןענַײז'ס ןכלעוו ףא ,ךעלאהעמיץאלּפ רעכעלרעד
 עכעלשטנעמ טימ ןדייר סָאװ ,גרעב :לײטנָא םירָאפס ענעי ןיא ןעמענ
 םעד טימ טלעוװו קע ןייא סעכילש ןיא ןדניבראפ סָאװ ,ןעלגיופ ;סעליוק
 רעכעטסאּפ עקידסעדיוס עסיוועג עכלעוו אב ,סמענורב ,ןלאווק ;ןטייוװצ
 -ניק ;ןטיײט ןוא ןלייה סָאװ ,ןזָארג ;ןרעסאוו עליטש ערעייז אב ּפָא ןעור
 ,סרעעז ,םִיַיװענ ;רעדניק יו --- עטלא ןוא ,עטלא יװ ,סיוא ןעעז סָאװ ,רעד
 -- ןגיוא יד ןיא ביוטש ןוא ּפעק יד ףא שא טימ רערעדנאוו ,רעלגָאװ
 טשינ ןוא ענעבױהעגנָא-ךעלרעדנּוװ יד ןופ ענעי עלא ,טרָאװ ןייא טימ
 ןשיקסעבארא-שיטסאטנאפ ןיא-- סעסַײמ-בלאה ןוא סעסַײמ עטקידנעראפ
 ךָאנ ןוא ענעברָאטשעג ןופ--ןעמָאנ סטָאג טימ ןעמולב ןופ טכעלפעג
 ךיז טײרּפשעצ ךעייר רעקידנקעמש א סָאװ ,םיסיימ ןופ ,ענעריובעג טשינ
 ןעייג סָאװ ,סעמָאשענ עניוזא ןופ סנטָאש ןופ ,טלעוו רעד רָאג ףא ייז ןופ
 -רעד טינ טרָא-עכונעמ ןייק וצ לָאמנייק ךיז ןענָאק ןוא טפָארטשאבמוא
 ,רעײג ,רעטסַײג ,ןעגנולדנאווראפ ,ןטלאטשעג ךָאנ ןוא ,ךָאנ ןוא ,ןגָאלש
 עטלעטשראפ ןדיישראפ ןוא םיכָאלאמ עטוג טשינ ןוא עטוג ,םידייש ,קעלש
 םירבאכעמ יד סָאװ ,םירָאפס ןטרָאס ענעי ןיא רעמענלײטנָא ,ןעניושראּפ
 בילוצ טכארטעגסיוא דליוו ,טריפראפ ןיילא רעדָא קידלוש ,ייז ןבָאה
 .יירדראפ-טלעוו ןוא שינעדנעלבראפ-ןגיוא ,דאשט סנצעמע

 .םירָאפס-עלַאבאק עטסּוװאב ייווצ 1
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 טַײצ עצנאג יד טָאה יזול יװ ,ןעזעג טָאה רע .טראוועגסיוא טָאה ילורס
 א ןופ רעדָא טסָארפ א ןופ יװ ,טרעדיושעגפוא יװ עלַײװ עלא ןגָאז ןופ
 -ייס םענופ רעטרע עטסקידנריר עמאס יד אב ,עלַײװ עלא טָאה רע .ירב
 ,ּפָאק ןרעביא ,טריפעגכרוד ךיז ןרעטש ןרעביא טנאה א טימ ,טסקעט-רעפ
 ךיז טָאה רע .טגנאלרעד ןקאניןוא-זדלאה ןזיב ריא טימ ךיוא לָאמא ןוא
 --ןציזנַײא קידנענעק טינ יװ ,טּפאכעגפוא טֹרָא ןופ ךיוא ןעוו-טינ-ןעוו
 .ןגָאז ןוא ןענרעל לָאמ ערעדנא עלא ןַײז סייב ,רעגייטש ןַײז יװ ,טינ רָאנ
 םיא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרערט ןופ טלקנוטראפ טפָא םיא ךיז ןבָאה ןגיוא יד
 -עג לגרָאג ןופ םיא ,טסוה ןימ א טימ ,קיכק א טימ ןעמאזוצ ,טלעטשעג
 ,ןעמוק

 -עג טָאה רענעי זא ,ןעזעג טָאה רע זא ןוא ,טראוועגסיוא טָאה ילורס
 שטָאכ ,רערעטיול קילב ןַײז ,ןַײא םיא ךיז טגייל טימעג ןַײז זא ,טקידנע
 ךעלקניוו-ןגיוא יד ןיא ךָאנ םיא ןענַײז ןעגנובַײלברעביא עסאנ עקינייא
 טָאה רע ּוװ ,טרָאד ןופ ,טרירעג טרָא ןופ ךיז רע טָאה -- ,ןעזוצנָא ןעוועג
 ןײטש ןגָאז סיזול ןופ טַײצ עצנאג יד ,קידנעמוקנַײרא לוש ןיא ,ךיז
 ,טזָאלעג

 וצ ןאּפש א ךָאנ ןאּפש א טימ ןוא ,סיורָאפ ןאּפש א ןָאטעג טָאה רע
 -נעטש ןַײז ראפ ןבילבעג ןייטש ףָאסעל רע זיא ,קידנעמוקרעטנוא ןיזול
 ענעשעק-םעזוב ןיא טנאה יד עסַײמיסאשעב ךעלעמאּפ טָאה רע .רעד
 ןיזול ןוא ןעמונעגסיורא ןריּפאּפ עלעקעּפ א סעּפע טרָאד ןופ ,ןָאטעגנַײרא
 ,טגנאלרעד ייז ןגיוא ענַײז ראפ

 טָאה --- ,ןסירעגּפָא טרָאד רע טָאה סָאד ןוא ,דיראי םענופ טמוק רע --
 ,ןרעטנָאלּפ ןעמונעג גנוצ יד סעּפע םיא ךיז טָאה ךַײלג ןוא ,טגָאזעג רע
 ןיא ןעוויר-עקלאמ אב טכיורבעג טָאה רע סָאװ ,רעטרעװ עבלעז יד ןוא
 :ןרעזאכרעביא ןעמונעג ָאד ךיוא רע טָאה ,ןעוויר-עקלאמ וצ בוטש

 קוק א לעװש רעד ףא דָארג רע טָאה ,ןעגנאגעגַײבראפ זיא רע --
 סָאד רע טָאה ,ןביוהעגפוא סָאד רע טָאה ,ןעזרעד סָאד רע טָאה ,ןָאטעג
 ,רעהעג'ס ןעמעוו וצ ,םעד ּפָא סָאד טיג ןוא טכארבעגנַײרא

 -- ,ָאד םיא רע טגנאלרעד סָאװ ןוא ,רעהעג סָאװ ,דיראי א ראפ סָאװ --
 -עג קילב ןטימ רָאנ ,רעטרעוװ טימ טשינ ,קידנעמענאב טשינ ,יזול טָאה
 .טגערפ

 -עגּפָא ןימ א טימ ,ןסאלב א ןילורס ךיז ראפ ןעזרעד טציא טָאה רע
 רעכאווש-בלאה ךָאנ ןוא קנורט א ךָאנ ןרעדעי טמוק סָאװ ,טַײקטרעצ
 -ילװ א ןופ יװ ,סָאװרָאנ טציא זיא ןיילא רע יוויוזא ןוא ;גנורעטכינסיוא
 ןָא טינ ןעייג ןכאז עגיה ענייק ןעוו ,ןעמוקעגּפָארא דמערפ רעטַײװ ,רעט
 טרעהרעד טָאה רע ןעוו ,רע טָאה רעבירעד ,ךאווש ייז טמענאב עמ ןוא
 שטַײט יד טאמיק רע טָאה ,עכעלנע ןוא "דיראי, רעטרעוו יד ןילורס ןופ
 טנַײה טמוק ןסיורד ןיא זא ,רָאג קידנסעגראפ ,ןענאטשראפ טינ ערעייז
 -וקרָאפ םעד וצ ןבָאה ןענָאק ןשטנעמ ענעדיישראפ זא ןוא ,רָאפ סעּפע
 .ןסעכַײש עסיוועג ןוא ענעדיישראפ ןקידנעמ
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 ףא רע טָאה --?ָאד םיא רע טגנאלרעד סָאװ ןוא דיראי א ראפ סָאװ --
 .ןעמונאב טשינ ןוא טקוקעג טנאה רעטקערטשעגסיוא ןַײז ףא ןוא ןילורס

 ןעלסקעוו ףא ,טסייוו יזול ןכלעוו ןופ ,טלעג ןַײז רע טָאה סָאד --
 עריומ טָאה רע ןוא ,עשיומ רעדורב ,סיזול ,ןַײז אב עקאט ,ןטיבעגסיוא
 םיא ייז טיג רע ןוא ,ןרעקישראפ וצ ייז -- רעגרע ,ןטלאה וצ ךיז אב יז
 -ייא ףא--ליוװ רע סָאװ ,ןָאט ייז טימ ןָאק רענעי ןוא ,רעביא רעבירעד
 -עוו ,ןקיטפרעדאבטיונ רעדעי ראפ זיא ,טינ ביוא רעדָא ,ךיורבעג םענעג
 .קיטיינ ראפ ןעניפעג רָאנ טעװ ,יזול ,רע ןעמ

 טנאה סילורס ַײברעד ןוא ,טדערעגסיורא ָאד יזול טָאה -- ...ונ ,יא --
 טָאה רע ,סע טסייה ,טינ ךיז טשימ רע -- ...ונ ,יא -- ,ןסיוטשעג קירוצ יו
 .סעכַײש ןייק וצרעד טָאה ןוא ןכאז עניוזא טימ ןָאט וצ טינ

 זיא םיא אב--- ,טגָאזעג רָאלק ןיוש ךָאנרעד ךַײלג רע טָאה -- ,ןיינ --
 ןיילא ךיז אב ,ליוו רע ןעמעוו ןבעג סע רע לָאז ,ראפרעד טרָא ןייק טינ
 .ףורעד שטנעמ רעד טינ זיא רע לַײװ ,ןופרעד ּפָא ךיז טגָאז רע ,ןטלאה

 יד טימ ךיז טָאה יזול זיב ,טראוועגסיוא רעדיו טלמעד טָאה ילורס
 ןוא ,טגיילעגפיונוצ ןליפט-ןוא-סעלאט םעד -- טקיטראפענּפָא ןכאז-רעגייטש
 ייז ןעמ טָאה טלמעד .ןעמונעג לטנאמ םעד ךיז ףא טָאה רע זיב -- ךָאנרעד
 רעטניה ןילורס ןוא סיורָאפ ןיזול -- ןזָאלסיױרא ךיז לוש ןופ עדייב ןעזעג
 ןוא ,טכַײלגעגסױא גנאנּפָארא ןופ ּפערט יד ףא ךיז ןבָאה ייז זיב ,םיא
 ןוא ,סיורָאפ סָאװטע יזול טציא ךיוא רעבָא ,ןעמאזוצ עדייב ןיוש טלמעד
 ץערעכערעד טימ ןוא טַײז ןַײז אב יװ טָאה ןוא קילעטשרעטניה -- ילורס
 א סעּפע ךיז ןשיװצ טלמעד ךיוא ייז ןבָאה געוו ןפא ןוא .ןטלאהעג ךיז
 ,ןיזול טרעהעג לָאמ סָאד טָאה טרָאװ-טּפיױה סָאד סָאװ ,טאהעג ךערּפשעג
 ,ןקרעמ טנָאקעג ןעמ טָאה טַײצ עצנאג יד ןוא ,ןילורס -- רעהעג רעד ןוא
 לַײװ ,טדנעוװעג רעכערּפשטימ ןַײז וצ טגנערטשעגנָא זיא רעוא ןַײז יו
 ןוא טסעפ קירעביא טינ ךָאנ סיפ יד ,רָאלק גונעג טינ םיא זיא ּפָאק ןיא
 .טלקאוועג ךעלקינייו-רעקיש ךָאנ םיא ךיז טָאה ,םענָאּפא ,ןדָאב רעד



 וא

 רעגייטש לסיב ןיילק א

 ןופ געט עטצעל יד ןעוועג ןיוש זיא'
 .לעלע

 עסיוועג ףא ,קראמ "ןבָארג,/ ןפא
 רָאי ץנאג א ןעלדנאה סָאװ ,ךעלכעלעטש
 ןטַײקיטכיױװ עניילק ענעדיישראפ טימ
 ,גראוורעטסוש ןקידמעדָאכאל טימ יװ
 -עצ ךעלקעלפ ,ךעלקעּפ ןיא ךעלקעלפ
 ןוא עלָאמס עשרעטסוש ,םעדָאפ ,טיש
 ,ןרעדנא ןשיװצ ,טציא ךיז ןבָאה ,.דנא
 רעד ןיא סקאו סעקישזירק ןזיוואב
 עלעטימ ןוא עניילק ,עסיורג ןופ םרָאפ
 .ךעלרעלעט ןוא רעלעט

 ,טָאטש יד דלאב טצװ סקאוו םעד טָא
 ןפראדאב ,עריא רעבַײװ עטסמירפ יד

 -יקמָאי וצ ,ועטמָאי ןקיטכרָאפ ,ןסיורג םוצ טכיליעמָאשענ ףא ןכיורבעג
 .ךיז טרעטנעענרעד סָאװ ,טכירעג ןסיורג ןופ גָאט םוצ ,רעּפ

 -מָאי ןוא ענָאשעשָאר ןשיװצ געט יד ןיא ,ךיז ןלעװ רעבַײװ ענעי
 -טסרעמ א רענייא אב עכָאּפשימ עדעי ,זַײװסעכָאּפשימ ןעלמאז ,רעּפיק
 ןוא ןעלבצנאמ ןייק ּוװ ,סרעקלא ןיא ןרעדנוזּפָא ךיז טעװ עמ .רעטסמירפ
 םעדָאפ רעדעי ףא טרָאד טעװ עמ ;ןרעװ טזָאלעגנַײרא טינ ןלעוװ רעדניק
 קידנענָאמרעד ,ןענייו קראטש ןוא ןרעמָאי ,ןפעשיק יװ סעּפע טיונק ןופ
 ענעי ןופ םעדָאפ ענעי ןעמעוו ,ענעברָאטשעג יד ןופ סעמָאשענ יד ַײברעד
 .טעמדיוועג ןענַײז ןטיונק

 -עגסיוא סרעקלא ענעי ןיא ,טגָאזעג יװ ,ןלעװ טכיל עגנאל ,עסיורג
 ,גָאט-סטכירעג ןקיטכרָאפ ןַײז ןוא טָאג ןקיטכרָאפ ןראפ ןרעװו טקיטראפ
 ןטעב סָאװ ,יד אב טרעדָאפ ןוא גנערטש סרעדנוזאב רע זיא טלמעד סָאװ
 ןימ רעדנוזאב א ןופ טכיל ערעדנוזאב ,ןלעיױּפ סעּפע ןליוװו ןוא םיא אב
 ןופ ,טרָאס ןוא ןימ ןטסנייר ןופ טכאמעג ,טַײקכעלרעַײפ ןוא טַײקילײה
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 ןוא עכָאלעמ-ןיב ןופ-- ןגָאמראפ םורא רוטאנ רעד ןיא ןשטנעמ עכלעוו
 .סקאוו ןופ -- ןעמולב

 םעד .געט ענעי וצ טיירגעג ןדיישראפ ןיוש ךיז ןעמ טָאה טָאטש ןיא
 -עג קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ עלא ןיוש ןעמ טָאה שעדיוכ ןטצעל ןצנאג
 ןזָאל ךיז "דלעפ , ןפא ירפרעדניא ,רעבַײװ סערָאיאש עצנאג ןעז טנָאק
 רעבָא ,עקירעזייה-בלאה ,עטנייווראפ--"דלעפ, ןופ קירוצ גָאטאב ןוא
 יד ףא ,רעִירפ ןבָאה ייז סָאװ ,סעליוק עסיורג יד ןופ עטרעטכַײלרעד
 -עגסיוא ,עטליטשעג טציא ,ןבעגעגסיורא ךיז ןופ ,קידנסַײר ךיז םירָאװק
 .ןעמוקעגסיורא ליק רעד ןיא ץיה רעסיורג א ןופ יװ ,ענעדָאל

 יד סערָאיאש יד טרעסערגראפ ןוא טרעמעג ךיז ןבָאה סרעדנוזאב
 -ַײװ עמערָא עסיורג סָאד ןעוו ,ןקיטשרענָאד עטצעל יד ,ןקיטנָאמ עטצעל
 ןלאש ןוא ךיש ענעסירעצ טימ ןזָאל ןיהא ךיז ןעמונעג טָאה קלָאפ-רעב
 ראפ ןעמוקעג-- טציא ןוא ,ןבילקעגנָא רָאי ץנאג א ראפ טיונ ליפיוזא טימ
 רעדניק ,םיוויורק ,ןרעטלע ענעברָאטשעג יד ראפ ,ערעייז עטסטנעָאנ יד
 .ןסיגסיוא סָאד

 ןוא טעברא סיורג טלמעד טָאה "דלעפ, ןיא לרעַײמ ןפא רעיימ-רעביל
 ענַײז ,ןּפמָאל ןשעל ןוא ןּפמָאל ןדניצ ראפ-- טאהעג ןטסנידראפ ליפ
 ןופ ,טַײז ףא טַײז ןופ שינעלַײא ןיא ךיז טָאה רע :עכַאלעמ לופ -- טנעה
 רע טָאה ,ןרעגנירגראפ וצ ךיז יידעק ןוא ;ןפרָאװעג ןרעדנא םוצ םענייא
 ךיז זיא םענעי ךיוא ןוא ,ךעלטיווק יד וצ רעפלעה א טכארבעגטימ טציא
 םיא ןענַײז סָאװ ,ךעלדיימ ,ןעיורפ ליפ יד ןופ ןערָאּפוא וצ ןעוועג רעווש
 ןיז ענַײז וצ ,קידאצ םוצ ןבירשעג טָאה'ס רעװ :ןענאטשעג ּפָאק ןרעביא
 סקידאצ םוצ ךיוא רעװ ןוא ,לביטשי-רענעמ ןיא ןעור סָאװ ,סמעדייא ןוא
 ןענַײז ,טנאוו א טימ טלײטעגּפָא ,סָאװ ,רעטכעט ןוא רינש עריא וצ ,בַײװ
 .ןגעלעג קידאצ ןטימ ךאד ןייא רעטנוא

 יז ןַצ סָאװ ,שעדיוקיילק ענעדיישראפ ,סעקילאק ,רעּפעלש ליפ ךיוא
 יז ןבָאה ןיילא סָאװ ;ןרעדעי וצ -- יז רָאנ ,טפראדעג טינ רענייק טָאה
 עלָאלק א רעוװ ןוא ,רעלעפ א רעװ -- רָאנ רעסיוא ,טאהעג טינ טשינרָאג
 -יילק ,סעקילאק ,רעּפעלש יד טָא ,ייז ךיוא-- ,ליומ ןיא עכָארב רעדָא
 ,גנאגנַײרא םאב ,טרעגאלאב טלמעד טרָא עקילייה סָאד ןבָאה ,שעדיוק
 -עג םירָאװק ענעפרָאװראפ עטסטַײװ יד ףא ,םוטעמוא ,גנאגסיורא םאב
 רעוװ ,ןרָאװעג טשטנעבעג ייז ןופ זיא ,ןבעגעג טָאה'ס רע ןוא ,ןפָארט
 טשטנעבעג טינ ,טרָא אזא ףא ,טַײצ אזא ןיא ליו רעװ ןוא .טינ-- טינ
 ןוא ךעלּפינק עמערָא ןופ סנשָארג עטצעל רעבַײװ עמערָא ןבָאה ?ןרעוװ
 טרָאװ טוג א ןגירקסיורא ןוא ןקיטיגאב וצ יידעק ,טּפעלשעג סענעשעק
 לקיטש םעד טָא ףא רָאי שירעייגקידייל ץנאג א ךיז ןבָאה סָאװ ,ענעי ןופ
 .טיירגעג ,געט עקיטכרָאפ יד ראפ ןופ שעדיוכ ןסיוועג ןפא ,טַײצ

 -עג ךיוא רעבָא ןיוש ךיז ןבָאה'ס .געט ענעי ןיא רעבַײװ יד יוזא
 ךיז ןבָאה טָאטש ןופ סעטקעסי-םידיסכ ענעדיישראפ יד .ןעלבצנאמ טיירג
 -עג--זיולק ןיא ,לוש ןיא-- טרָא-ןוװאד ריא ןיא ךיז אב ערעדעי ןיוש
 ןשיװצ ןיוש שעדיוכ ןופ געט עטצעל יד ןופ ןטכאנראפ יד ןיא ןוא ,טלמאז
 טלעג ,טפעטושעג ךיז ;'טרָאפ'ס, ןעוו רע ,טדערענּפָא ןוא טסעומשעג ךיז
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 ןיאס ןעמעוו ןוא ,ןלעטשאב וצ סעלָאגעלַאב ןעמאזוצ יידעק ,טלמאזעג
 עקינייא טימ טלַײעגוצ ךיז טָאה ,ןרָאפ וצ רעטַײװ ןעוועג ןבער ןַײז וצ
 ,ועטמָאי-ווערע וצ ,טַײצ רעד וצ יידעק ,ןזָאל ךיז געוו ןיא רעִירפ געט
 .ןעמוקוצנָא לטעטשדןבער ןטַײװ רעייז ןיא ,ןפראד ייז ןיהּוװ

 -עג קראטש ןיוש ךיז טָאה סעיצנאטס עשילָאגעלאב ענעדיישראפ ףא
 ןוא ןעגנידראפ ךיז ,ןגָאװצ רעייז ןופ ,אה-וה ןשילָאגעלאב ןופ :טלמוט
 רעמ ןבָאה סָאװ ,ערעדנא ןופ ןענַײז ייז לַײװ ,ןבָאה עטָאראכ ךָאנרעד
 .ןרָאװעג ןעגנודעגסיוא ,ןבעגעג

 טָאה עמ .ןרָאפ וצ טאהעג סקא רעד טימ ןבָאה סָאװ ,םידיסכ עלא יוזא
 ,ןעגנערב וצ וועטמָאי סנבער ןראפ ןיילא ךיז ,ןעמעלא ראפ ,טלַײעג ךיז
 ,ןרָאפ טנָאקעג טינ ןבָאה עכלעוו ,יד ןבער ןראפ ןלעטשוצרָאפ ךיוא ןוא
 -פיונוצ טָאה עמ סָאװ ,(לטעצ-תוללוכ) לטעצ-ןעמָאנ םעניימעגלא ןכרוד
 גָאט ןטצעל ןיא יידעק ,ענעבילבראפ םייה רעד ןיא עלא ןופ טלעטשעג
 -וקעג-טינ יד ךיוא זא ,עלא זא ,ןעגנאלרעד וצ סָאד ןבער ןראפ רָאי ןופ
 .ןרעװ טנָאמרעד ,ןטעבסיוא רָאי טוג א ףא ,ןטוג וצ ןלָאז ,ענעמ

 ,טלַײעג טינ ןבָאה עכלעוו ,עטנאקאב זדנוא ענעי רעסיוא ,עלא יוזא
 רָאנ ,ןעועג רעכעלטַײװ א שטָאכ זיא ןבער רעיײז וצ געוו רעייז לַײװ
 ,ןעמוקנָא טפראדאב טשינ סעלָאגעלאב ןייק וצ רעבָא ייז ןבָאה ראפרעד
 עכלעוו ,רעוװעלסארב יד ןענַײז סָאד ןאב יד טָאה ןיהא טריפעג לַײװ
 -ווערע ראפ גָאט א טשרע ןיהא ןרָאפסיױרא ,טאהעג עיצידארט ןיוש ןבָאה
 ןופ גָאט ןקיבלעז םעד ןאב רעד ףֹא עליפא ךיז ןבָאה ייז .ענָאשעשָאר
 ןא ןרעייז טאהעג יז ןבָאה רָאי וצ רָאי ןופ לַײװ ,טלַײעג טשינ ןרָאפּפָא
 עלא טגעלפ רעכלעוו ,טנגעג רעד ןופ רָאסעסָאּפ ןכעלגעמראפ א ,םענעגייא
 ,ןצנאג א טימ ,טלמאזעגפיונוצ טנגעג רעד ןופ ךיז ןבָאה עכלעוו ,רערָאפ
 -עלא ןופ לַײװ ,ראפרעד ןרעדנוזאב א .ןגרָאזאב ןָאגאוו ןרעדנוזאב עליפא
 -מערפ טימ טרָאפ עמ ןעוו זא ,טסּוװעג ןוא טקנעדעג ייז ןבָאה ןרָאפ לָאמ
 ןוא ,רעטכעלעג ןוא ַײרעלדיז ,קעזיוכ וצ געוו ןפא טפָא סע טמוק ,עד
 ...רעדנאנאטימ געלשעג וצ ,טָאג טיהאב ,ךיוא לָאמא

 וצ -- עבאגפוא ןַײז ןוא ןעועג עווצימ ,סרָאסעסָאּפ םעד ,ןַײז זיא'ס
 אב ,עיצנאטס רעד ףא ןָאגאו םעד רעִירפ געט רָאּפ א טימ ןלעטשאב
 ןוא ,ןלָאצאב םיא ראפ טלעג ןוא ,עטמאאביזאב יד ןופ ףראד עמ ןעמעוו
 ןוא ,ןגָארט טעװ ,ןגָארטוצנַײרא קעלייכ ןַײז ןבָאה טעוו'ס רעװ ,ךָאנרעד
 .קעלייכ-טלעג-עזַײר ןַײז ןָא ,ןרָאפ יוזא טעװ ,טינ רע

 ,לאזקָאװ ןשיטָאטש ןפא .ענָאשעשָאר-וװערע ןופ גָאט רעד זיא טָא ןוא
 -אב קראטש א רעבָא ,ןענעכער טינ םיא ןעמ ןָאק ןסיורג ןייק ראפ סָאװ
 יד ןופ ןייגקעװא ןוא ןעמוקנָא ןופ טַײצ רעד ןיא סרעדנוזאב ,רעטבעל
 רעצנאג רעד ןופ עדנזַײר יד ןבַײלקפיונוצ ךיז ןגעלפ ןיהא לַײװ ,ןגוצ
 טָאה לאזקָאװ ןשיטָאטש ןפא -- ,טפראדאב ןאב רעד וצ טָאה'ס רעװ ,טנגעג
 עקידנפיולמוא ,עקידנּפוטש ךיז םעליוא ןסיורג ןשיװצ ןעזרעד טלמעד ןעמ
 ךיז טָאה סָאװ ,םָארטש-ןשטנעמ רעדנוזאב א םענייא סעּפע ,עקידנלַײא ןוא
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 ןעגנאגעג ,םענייניא ןענאטשעג ,ףָאש עדערעשט א יװ ,ןטלאהעג םענייניא
 עריומ טימ ןוא עטדמערפראפ ליטש ןבָאה ןעמאזוצ עלא ןוא ,םענייניא
 .טראוועג גוצ ןפא ,ןטלעז ןיהא ןעמוק ייז ּוװ ,טרָא ןראפ

 ,םענייא ןופ טריפעג ,םָארטש רענעי .ןעמוקעגנָא גוצ רעד זיא טָא ןוא
 רעייז ןופ ,טנָאמרעד ןביוא ןיוש ןבָאה רימ סָאװ ,םעד ןופ ,ןקירעייז א
 ןעמאזוצ ףָאש יד יו ,רעדיוװ ךיז טָאה ,רָאסעסָאּפ םעד ,רעגרָאזאב-ןאב
 .טזָאלעג ןָאגאוו ןטמיטשאב רעייז וצ ןוא עמרָאפטאלּפ רעד וצ

 ןוא ןעמוקנָאךאב םאב קידנעטש ןענַײז סָאװ ,ןעמראדנאשז ייווצ יד
 -גנונעדרָא ןוא רעטלאה-ךאוו עקיצנייא יד סלא ,ןעװעגַײב ןייגקעווא
 ןצנאג רעייז ןיא עמרָאפטאלּפ רעד ףא לָאמ סָאד ךיוא ןענַײז ,רעטיה
 -אב עשינאבוק יד טימ--ןעגנאגעגמוא ץנאלג ןוא ץוּפ ןשימראדנאשז
 -עמ יד טימ ,טנרָאפ ןופ רָאה ךעלטשרעב עסַײװ יד טימ ,ןעלטיה-עקשאר
 -אב--ןעגנאהאב ןטסורב יד ףֹא סלבור עקידנעקנאלבירעבליז ןוא ןלאד
 ךיז ראפ ןעמוקאב טכאמ רערעכעה רעד ןופ ןבָאה ייז סָאװ ,ןעגנוניול
 .טסניד רעשימראדנאשז רעטפאהרעטסומ ראפ ןוא ןענעכייצסיוא

 יו ,ףַײטש ,ךייה רעד ןיא ןשטנעמ ןבלאהרעדנָא טלאה סָאװ ,קושז
 רע טעז ןצנאגניא ןוא ,עציײלּפ יד יוזא ,טסורב יד יוזא--לָאטש ןופ
 -יוג-טכאמ ןקיטכעמ א ןופ גנורעּפרעקראפ עקידנעייגמוא ןא יװ ,סיוא
 ,סעצנָאװ עצראווש ,עגנאל טימ רָאנ ,טלָאגעג ןקאב יד ,קושז ,רע --- ,םעל
 טימ רוטאנ רעד ןופ זיא רע לַײװ ,ןָאטעג טינ לכיימש ןייק לָאמניײק טָאה
 טָאה ךָאנ וצרעד .ןעקנָאשאב ןעוועג טינ ,ןכאל ןענעק יװ ,טַײקַיײּפ אזא
 ,ןימ םעד טינ םיא טביולרעד טאטש רעשימראדנאשז רעד זא ,טכאדעג םיא

 רעבָא ,םענעי ןופ רעקירעדינ ליפ ןיוש -- וועייווטאמ ,רעטייווצ רעד
 טָאה ןלאדעמ ענַײז עלא ןוא ,טסורב רעד ןיא רעקירעד ,רעטיירב רעמ
 .טקעדאב דרָאב עטגיילעצ עשיסור עלעג יד םיא

 ןבָאה ,םָארטש-ןשטנעמ םענעי ןעזרעד טציא ןבָאה ייז זא ,ייז עדייב
 ןקוק טלעטשעגּפָא ךיז ייז ףא ,דימָאט טפאשניווועג רעייז יװ טינ ,ךיז ַײז
 ןופ יו סענָאגאו עקירעביא עלא טימ לאזקָאװ ןקירעביא ןצנאג םעד ןוא
 ,ןָאגאוו םענעי אב סָאװ ,דליב םענעי טימ ןענַײז ייז .טזָאלעגסיורא גיוא
 ןיוש םענייק ראפ ןוא ןעמעלא ראפ ייז זיא'ס זא ,ןעוועג טּפאכראפ יוזא
 ,ףורעד טקוקעג טשינ .ןבילבעג טינ טַײקמאזקרעמפוא ןייק ןוא טכא ןייק
 ךיוא ןוא עשיטָאטש עגיה יד סָאװ ,טקוקעג טשינ ,עגיה קידנעטשאב סָאװ
 גנוטלאה ,גנעג ,םיגָאהנימ ערעיײז טימ גנורעקלעפאב עשיטָאטשרעסיױא
 רעיז ראפ ןוא ןעװעג טנאקאב טוג רעייז יײז ןענַײז עשָאבלאה ןוא
 ןבָאה ,ןעזעגנָא יז טימ גונעג ָאד ךיז ייז ןבָאה טַײצ-טסניד רעגנאל
 -קעװא טנַאקעג טשינ ןגיוא יד םעליוא םענעי טָא ןופ טציא ךָאד יז
 .ןעמענ

 יװ ,קידנבַײלקפיונוצ ךיז ןָאגאו ןראפ ,ענעי ,ןעזעגסיוא ןבָאה ייז
 ,אזא ייז ןשיװצ .טריפעג גנולעטשסיוא ןא ףא ןרעװ סָאװ ,סעַײכ סעּפע
 -עגױבעגּפָארא ןטימ רעדַײנש רעקינישראריפ ,רעכיוה רעד עלעקנאי יװ
 ,דנאפלעה רעבלאה רעד ,רעגערט רעד םעלָאש ;עריומ ראפ זדלאה םענ
 -ראפ טלָאװעג סקּוװ ןַײז ןוא ןּפמורשעג טַײצ עצנאג יד ךיז טָאה סָאװ
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 וצ ןַײז .טניוועג טשינ ןופ ןקָארשעגרעביא ,רעבראֿפ םעכאנעמ ;ןרענעלק
 -ייה-טשינ רעד ןופ ןוא ,ןָאט קוק א םיא ףא ןענָאק סָאװ ,ןגיוא עדמערפ
 עלא ןופ םיא טעָארד יז זא ,טכאדעג טָאה סָאװ ,טפול-לאזקָאװ רעשימ
 ןטימ ןוא ןטלאהעג רעײגסיױרָאפ ןַײז אב טראה ּפָאק םעד רע טָאה ,ןטַײז
 ןרעװ רע לָאז טנרָאװאב ןוא טיהאב זא ,טעשטּפעשעג עליפט א סעּפע ליומ
 -קָאװ ןפא ,ָאד ךיוא ןוא געוו ןיא ןשטנעמ א ןָאק סָאװ ,םעד םעלא ןופ
 ןיא יוװ ,ָאד ךיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,?לרָאּפ, סָאד ןאד :ןפערט עלילָאכ ,לאז
 ,עקיטכיזצרוק ךעלעַײכ ייווצ יו ,ןטלאהעג ןעמאזוצ ,קידנעטשאב לוש
 סעקטָאּפאק עמערָא יד טימ ,עטשימעצ ןַײש-ןסיורד רעד ןופ ןיוש ןיילא
 ןיא קידנעייטש ,טציא ךיוא ןוא -- ,ךעלטערב יװ ,סעצײלּפ עראד יד ףא
 רערעדעי ןבָאה ,קידנעייג ןָאגאו םוצ ערוש רעגנאל רעד ןיא ,ייר רעד
 ןָאק עמ סָאװ ,עטצעל סָאד ןוא ןטלאהעג סרעַײגיצ ךעלקיטש וצ ליומ ןיא
 ,ןגיוצעג קידנלַײא ,ןעמוקאבסיורא ייז ןופ

 לקיטש א טאהעג ךָאד יוו-טינייוו ךָאנ ןבָאה סָאװ ,עגיה יד -- סָאד
 -נָא ,ענעמוקעגנָא ץניװָארּפ רעד ןופ ,ערעדנא ןאד .ןעזסיוא ךעלשטנעמ
 -ראפ-טַײװ ,עטקוראפ ןיא ץעגרע ןרָאי עלא ןענַײז עכלעוו ,ענערָאפעג
 -יוה אזא טימ ,דליוו רָאג ןיוש -- ענעי-- ,ןגעלעגּפָא םיוּושַיי ענעפרָאװ
 -עג א טנָאקעג טָאה עניוזא וצ עטניווװעגוצ רעמ אב עליפא סָאװ ,ךעל
 ,ענעגייא ןייק טשינ אב ,עטניוװעג טינ אב טארפיב ,ןפורסיורא רעטכעל
 טָא ןעזרעד טָאה קושז ןעוװ זא ,יוזא ..לאזקָאװ א ףא ןעמראדנאשז אב
 קידנלעוו ןוא ןקָארשעגרעביא ,קידנלַײא ךיז טָאה רעכלעוו ,םעליוא םעד
 וצ רע טָאה ,ןיהא טקורעג ןוא טּפוטשעג ,ןַײרא ןָאגאוו ןיא רעכיג סָאװ
 ,ןפָארטעג םיא ןבעל ךיז טָאה סָאװ ,םראדנאשז ןטייווצ םוצ ,ןוועייווטאמ
 .ןָאט קוק א רָאנ ,סע טסייה ,רע לָאז :ןָאטעג קנּוװ א

 ,טסורב רעטיירב רעד טימ רעד ,רעקיטומטוג רעמ רעד ,וועייווטאמ
 גוצ א ראפ ןעמוקעג טעפוב ןראפ טסאג רעטפָא ןא ךָאנ וצרעד זיא סָאװ
 עסיוק רערעכיז א ךָאנ ,טציא טָאה ,ןייגקעוא גוצ א ךָאנ ןוא ןעמוקנָא
 טסאפ'ס יװ ,טשינ ןוא ,ןטלאהנַײא טנָאקעג טשינ ךיז עקאט ,טעפוב םאב
 םעליוא םענעי ףא ,טָאה ,טסניד רעד סייב םראדנאשז א ראפ ,םיא ראפ
 .טכאלעצ ךיז ץראה ןשימראדנאשז ןופ ףיט ,קידנקוק

 -טנא קידנכאל יוזא ןענַײז ןעמראדנאשז יד יװ ,רעבָא טונימ רעד ןיא
 רעד ןופ קע םוצ יװ ,ןעזרעד יז ןבָאה יוזא ,ןענאטשעג ןָאגאוו ןגעק
 -עג ןענַײז סָאד :ןעמוקעגרעטנוא ןעניושראּפ ַײרד עטצעל יד ןענַײז ייר
 ןַײז ןיא ענטלאטש ןוא ךיוה -- יזול ,יזול ןוא ילורס ,רעיקוב לכימ ןעוו
 ןבָאה ,ןעמראדנאשז יד ,ייז יװ ,ךַײלג ןוא ...ןָאטעגנָא לטנאמ ןקידרעמוז
 -עגּפָא רעטכעלעג סָאד רעמענעּפ ערעייז ןופ ךיז טָאה יוזא ,ןעזרעד םיא
 רעמ א ,רעריפנָא ןימ א ,ןטסטלע ןימ א טנעקרעד םיא ןיא ןבָאה ייז .ןָאט
 ,עכַײר רעמ ראפ ,עניוזא ראפ ןוא ,םענעטלאהעג דעװָאק ןיא ןוא ןרעכַײר
 ,ןרעהעג טינ ןלָאז ענעי ןעמעוװ וצ --ייז ןבָאה ,עדעװָאקעב רעמ ראפ
 עיגילער ןוא קלָאפ רעסָאװ ןופ ןוא ,טַײל-רעלק וצ ,דנאטש-םירכָאס םוצ
 --רעטלײטעגסיוא ןא יבא ,רעטסטלע ןא רָאנ יבא ,ןַײז טינ ןלָאז יז
 .ןגָארקעג גנוטכא ןוא טקעּפסער ןיוש
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 -עג ,קידנעייטש ןָאגאוו ןראפ טרָאד ,רעטַײװ ןבָאה ןעמראדנאשז יד
 רענייא רָאנ ןוא ,ןַײרא ןָאגאוו ןיא ןענַײז יזול ןוא רעיקוב לכימ יװ ,ןעז
 א ,ילורס--ןבילבעג עמרָאפטאלּפ רעד ףא זיא םעליוא ןצנאג םעד ןופ
 .ןיושראּפ ענושעמ

 ןָאגאװ ןיא ןזיא ,יזול ,רעטסטלע רעד רעדייא ,טָאה ןיושראּפ רעד
 םיא טָאה רע .טנגעזעג ךעלּפערט-גנאגפורא יד ראפ םיא טימ ךיז ,ןַײרא
 ןַײרא ןיוש זיא יזול זא ןוא ,ךיוא םיא רענעי ןוא ,טעוועשטניוועג סעּפע
 רעד זיב ,גנאל יוזא ,ןבילבעג ןייטש רעטצנעפ-ןָאגאוו יד ראפ רענעי זיא
 עמרָאפטאלּפ רעד ןופ טלָאזעג ןיוש טָאה רע זיב ןוא טרירעג טָאה גוצ
 ךַײלג ,טנָאמרעד ךיז ,טּפאכעג סעּפע רענעי ךיז טָאה טלמעד .ןדניוושראפ
 זָאל א טרָא ןַײז ןופ ךיז טָאה רע ,ןסעגראפ ןָאגאוו ןיא סעּפע טָאה רע
 טימ ןזיואב ךָאנ עגער רעטצעל רעד ןיא ןוא ,קעווא גוצ ןכָאנ ,ןָאטעג
 ןבילבעג זיא רע .ןּפאכנָא לקענאג"ןָאגאו ןראפ ךיז טנאה רעטכער רעד
 -עגנָא ךעלטנעה עדייב ראפ טנעה עדייב טימ ,רָאטקודנָאקיעסַײמ ןייטש
 קירוצ טָאה רע .ןגיולפעצ טניוו ןופ םיא ךיז ןענַײז סעלָאּפ יד ןוא ,ןעמונ
 -נאשז ענעבילבראפ יד ףא ךיוא ןוא לאזקָאװ ןקידנעײגּפָא ןפא טקוקעג
 ײז ןטלָאװ ,ףורעד ךיז טכיר עמ ןעװ ,לָאמשרעדנא ןא סָאװ ,ןעמראד
 ןיוש ילורס לַײװ ,ןלאפראפ-- טציא רעבָא ,טזָאלרעד טינ ךאז אזא רעכיז
 .ןעגנאגעגּפָא ןיוש ןאב יד ןוא ,טַײװ

 .ענָאשעשָאר-וװערע זיא טָא ןוא
 סָאװ ,ןָאטעג ,קידנעייטשפוא ןגרָאמירפ םענעי ,טָאה רעבשאמ עשיומ

 ,קעװא טרָא ןקילייה ןפא טשרעוצ :גָאט םענעי ןיא ןעוט ןכַײלג-ןַײז עלא
 טקוקעג טשינ ,ןרָאװעג טקרעמאב ךַײלג ןרעיימ-רעביל ןופ זיא רע ּוװ
 ךיז טָאה סָאװ ,םעליוא עסאמ רעסיורג רעד ףא ןוא גנארדעג ןסיורג ןפא
 -סיוא ןעמעלא ןופ םיא טָאה רעיימ-רעביל .טּפוטשעגנָא טלמעד לרעַײמ ןיא
 -ריטאנ ,ראפרעד ןוא ,טלעטשעג ךיז טסניד ןַײז וצ ףעקייט ןוא טלייטעג
 .ןרָאװעג טניולאב ןַײז וצ רעהעג'ס יװ ,ךעל

 רעד יװ ,ךיז רע טָאה ,קעװא םייהא קירוצ זיא עשיומ זא ,םעדכָאנ
 לוש ןיא טָאה רע :ןעמונראפ טינ ןטפעשעג ןייק טימ טנַײה ,זיא געהנימ
 יד זיא-טינייוו ,ענעגייא ןשיװצ םייה רעד ןיא ךָאנרעד ,רענוואד ןשיווצ
 .ןבירעצ טַײצ

 סָאװ ,םעלא ןופ ןָאטסױא ךיז גָאט םענעי ןעזעג טַײװ יוזא טָאה רע
 ,גָאט ןלעה ןטימניא זא ,ןכעלנייוועג-ךעלרעי ןיא ןוא ךָאװ ןיא טנָאמרעד
 -עג ןיוש טָאה בוטש ןיא יװ ,םעד ךָאנ ,קיטימ ןקידװעטמָאי-וװערע ןכָאנ
 ףא ןבָאה טַײל-בוטש יד סָאװ ,רעדיילק עקידװעטמָאי טימ ןקעמש ןעמונ
 ןטיירגראפ טימ ןקעמש ןעמונעג ןיוש טָאה'ס יװ ,םעד ךָאנ :ןעמונעג ךיז
 ןכעלרעַײפ םוצ ןזַײװאב רעטכַײל יד םיא ףא ךיז ןלעװ דלאב סָאװ ,שיט
 טוט רע יװ ,עשיומ טָאה--רָאי ןיא לָאמ ןטצעל םענופ ןשטנעב-טכיל
 דָאס ןופ עקטרָאּפ יד ןסייהעג ךיז טָאה רע :ןָאטעג ָאי לָאמ סָאד ,ןטלעז
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 -שזעטס עקידמאז ענעטָארטעגסױא יד ףא ןוא ןַײרא ןיהא זיא ,ןסילשפוא
 .ןכאמ ןעמונעג ריצאּפש ןקידסעפטושעב ןייק טינ א סעק

 ,טקוקעג רעטעלב עטלעגראפ-בלאה ןיוש יד טימ רעמייב יד ףא טָאה רע
 -ערּפשטנא םעד ,טכארבעגפורא קנאדעג ןקירעיורט ןפא םיא ןבָאה עכלעוו
 םעד יא ,רוטאנ רעד ןופ טסבראה םעד--רָאי ןופ טַײצ רעד יא ןקיכ
 .ןשטנעמ םענופ טסבראה םעניא ןענַאמרעד טמוק סָאװ ,װעטמָאי ןטראוורעד
 -עגּפָא ןיוש יד ףא ּוװ-טיניּוװ טָאה גיוא ןַײז ןוא ,טריצאּפש טָאה רע
 ענייא ךָאנ לָאמא ןעוו רעמייב עקיטַײצ-טעּפש ַײס ,עקִיַירפ ַײס ,עטלקָאש
 .ןעזרעד ןעגנעה טכורפ ענעזָאלראפ א

 ָאד ןוא .טגיינעג טכאנראפ םוצ ןיוש ךיז טָאה ןוז יד זיב ,טריצאּפש
 -נעמוקפורא-- ,ןקראּפ םוצ רעטנעָאנ א ,עקשזעטס א רענייא ףא רע טָאה
 עטנפעעג יד ןיא יװ ,ןעזרעד טָאה רע .טקוקעגסיורא ףיוה ןיא ,קיד
 ןעועג זיא רעטעװ רעד סעמכאמ ,טנפעעג) בוטשיסע ןַײז ןופ רעטצנעפ
 יייא ןיא ךיז טָאה ,(רעקידרעמוז א טאמיק ןוא רעדניל א ,רעטליטשעג א
 -- ,ןזיװאב בוטש ןיא טכיל ענעדנוצעגנָא ןופ ץנאלגּפָא ןא ייז ןופ עקינ
 טַײצ זיא'ס :טנָאמרעד ךיז טָאה רע .עקידנעייטש שיטיסע ןפא ןיוש סיוועג
 לסיב א טמענראפ םיװיױטמָאי עניוזא ןיא עלעטיג סָאװ ,ןשטנעביטכיל ןופ
 -וקעגנַײרא בוטש ןיא ןוא טזָאלראפ ןטרָאג םעד טָאה רע ןוא ,רעירפראפ
 : .ןעמ

 יר א קע ןא םענייא ןיא זיא שיט ןטײרּפשראפיַײנ ןפא :ךעלקריוו
 ןוא עטרעַײשעג ,ענרעבליז ,עסיורג--ןענאטשעג טלעטשעגסיוא רעטכַײל
 סָאװ ,רעטכַײל-עשורעי א רענייא -- ייז ןשיוװצ ןטימניא ןוא ,עקידנעקנאלב
 ירד טימ עריונעמ עבלאה א :טכיורבעג םיוװיױטמַָאי עסיורג ןיא רָאנ טרעוו
 עטרעפ א סיורא ךיז טגייב רעטסלטימ רעד ןופ ןוא ,גנעל רעד ןיא ןרער
 .טנרָאפ ןופ

 ,ענעסקאוו-- עריונעמ רעד ןיא ןוא ,טכיל עסַײװ -- רעטכַײל עלא ןיא
 עריונעמ עבלאה יד סרעדנוזאב ןוא עסיורג א ײר-רעטכַײל יד יוויוזא ןוא
 ןשטנעב-טכיל םאב יז טעװ עלעטיג זא סָאװ ,עכיוה קראטש א ךָאנ וצרעד
 -רעדרעבירא טכיל עריא רעביא טנעה יד טימ ןוא ןעמענמורא ןפראדאב
 ןלעטימ ןופ יװ ,רעמ טשינ זיא יז לַײװ ,ןַײז רעוש ריא טעװ ,ןעגנאל
 טינ ןלעװ טנעה עריא ןוא ,רעקירעדינ עלעסיב א ךיוא רעשפע ןוא ,סקּווװ
 -נעבסופ א ,רעדייסעק ךיז טריפ'ס יװ ,ןיוש ריא ןעמ טָאה -- ,ןכיירגרעד
 עריא ןרעמראפ וצ ןוא ןרעסערגראפ וצ סקּוװ ריא ,טלעטשעגרעטנוא עלעק
 .ןריפעצ וצ טנעה יד אב ןטַײקכעלגעמ

 -פוא עלעקנעב ןפא טיירגעג טאהעג ןיוש ךיז טָאה עלעטיג :עקאט ןוא
 ןיוש ריא ךיז ןבָאה ,טלעטשעג ןיהא סופ א טָאה יז ךָאנ רעדייא ןוא ,ןייג
 ןבָאה עכלעוו ,רעדניק עריא ןוא ןאמ ריא ףא קידנקוק ,טלקַײקעג ןרערט
 םאב ,דלאב טעװ יז עכלעוו ראפ ןוא ,טלעטשעגמורא שיט םאב טציא יז
 ןפראדאב רעדנוזאב ןרעדעי ראפ ןוא םענייניא עלא ראפ ,ןשטנעביטכיל
 .ןאמ ריא ראפ ---סרעדנוזאב ןוא טשרעוצ .ןטעב

 א סלאב-יינב עלא ףא ,רעדניק יד ףא ,ריא ףא טלמעד טָאה עשיומ ךיוא
 -וטש א רָאנ רענייא זא ,טנָאמרעד ךיז רע טָאה גנילצולּפ ןוא ,ןָאטעג קוק
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 ןשטנעב-טכיל ןראפ ,ןסָאלשאב םורעד טָאה רע .רעטלא -- ָאד טלעפ רעקיב
 ,ןרעװ עריווועג םיא וצ ןייגפורא ,ןייגקעװא לוש ןיא טעװ רע רעדייא ןוא
 -עג רענעי ךָאנ געט עטצעל יד םיא טימ זיא סָאװ ןוא ,טכאמ רע סָאװ ,ןעז
 ביוא ,ןגָאז רָאי-טוג א ,רעסעב ביוא .רעגרע -- רעסעב :ןעשעג טכאנ רעסיוו
 לוש ןיא שטָאכ םיא רעטעּפש יידעק ,ןָאט קוק א םיא ףא שטָאכ זיא -- טינ
 -לא ןיא ןוא טזָאלראפ בוטשיסע יד דלאב םורעד טָאה עשיומ .ןענָאמרעד
 :טקרעמאב רע טָאה ,קידנעייגפורא ןוא ,ןעמוקעגפורא לביטשרעבייא סרעט
 סָאװ ,רעטצנעפ סרעטלא ךיוא זיא רעטעוו ןקידרעמוז-בלאה ,ןדניל ןרעביא
 טָאה ןוז עקידנעייגראפ-בלאה יד .ןענאטשעג טנפעעג ,סיורא דָאס ןיא טקוק
 -עגנַײרא רעמיצ ןַײז ןיא עטפמעדעג א ,עטרעדנילעג א רעמייב יד ךרוד
 ןיא שעוו ןסַײװ ןיא וועטמַאי םוצ רענענַאטעגרעביא ןא זיא רעטלא .טקוק
 קראטש א .טַײז-רעטצנעפ רעטנַײשאב רעד וצ םענָאּפ ןטימ ,ןגעלעג לטעב
 ןופ ,ערדלָאק רעד רעביא טנעה עטגיילעגרעבירא עסאלב טימ ,רעטאמ
 גיוא יד רעבָא ,ןעגנאגעגרעביא םיא ףא זיא סָאװ ,קנערק רערעווש רעד
 רעד סָאװ ,ןבָאה ןכָאנ ןרָאטעּפמיק רעשַיַײכ א אב יװ ,טקיניזאב ,ערָאלק
 -נָא קילב ןיא ךָאנ ריא זיא ןדייל ענעגָארטעגרעביא סָאװרָאנ יד ןופ ראצ
 טימ ןוא םענעדירפוצ םעד טימ ףא טינ יז טָאה רעטרעוו ןייק רעבָא ,ןעזוצ
 .ןלייט וצ ךיז םענעמוקעגרעביא םעד

 עשיומ רעדורב ןַײז ןעזרעד ךָאנרעד ,טרעהרעד רעִירפ טָאה רעטלא זא
 -יירד ןטכַײל א םיא וצ דלאב ךיז רע טָאה יוזא ,ןעמוקפורא לעווש רעד ףא
 -קילגאב-בלאה ,רעקנארק-בלאה א ןוא ,ןבעגעג קוק א םִיא ףא ,ןָאטעג סיוא
 .ןדאלעגנַײא ןגיוא יד טימ יוװ ךיז וצ םיא רעט

 ךיז לטעב ןרעביא םיא וצ ,עשיומ טָאה -- ?רעטלא ,וטסכאמ סָאװ --
 .טגערפעג ,קידנגייברעביא

 עכאווש סרעטלא עשיומ טָאה -- ,עשיומ ,טנוזעג ,ךיז טכאד ,רעוו'כ --
 .טרעהרעד ,קידנעמוק טסורב רעכאווש ןַײז ןופ ,רעטרעוו

 -ציא ןצנאג ןַײז ןיא ןוא קילב ןוא םיטש ןַײז ןיא טָאה עשיומ :ךעלקריוו
 -וקעג םיא ףא זיא גנורעדנע ןא ,סַײנ א זא ,טנעקרעד עקאט םענאב ןקיט
 ןיא ,רעטרעוו סרעטקָאד םעד יקסווָאנאי ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה רע .ןעמ
 סייב ,ןטנוא בוטש ןיא ךיז טָאה ןרעטלא טימ ןעוו ,טכאנאב ןסיוועג םענעי
 א סעמעעב ןעזרעד טציא טָאה רע .ןפָארטעג לאפ רעד ,ןייגקעוװא סיזול
 -יכראפ דליוװ ךיז טָאה רע .קיטכעמנָא ןוא סאלב שטָאכ ,םענעריובעגיַײנ
 -ּפָארא בוטש ןיא ןוא ןײגוצּפָארא רעכיג סָאװ ךיז קידנלַײא רעבָא .טשעד
 רעוא ןיא יװ ןוא ןָאטעג גייב א לָאמאכָאנ םיא וצ ךיז רע טָאה ,ןעמוקוצ
 :ןגירשעגנַײרא םיא

 ?טסייוו וד .ענָאשעשַאר-וװערע טנַײה'ס ,רָאי טוג א בָאה --
 ...טינ קנעדעג'כ .ןיינ ?ענָאשעשָאר-וװערע --

 ,עלעקנעב-סופ ןפא קידנעייטש ,ןיוש טָאה עלעטיג .ּפָארא זיא עשיומ
 אב טנעה יד ,ןעמונראפ ןרעיוא יד רעביא לכיטּפָאק םענעדַײז ןסַײװ ןטימ
 ךיז ןבָאה ,רעגניפ יד ךרוד ,םענָאּפ ריא רעביא ןוא ,ןטלאהעגוצ ןגיוא יד
 -רעבייא ןיא ןיוש ןענַײז סמעדייא ענַײז ןוא עשיומ .ןסָאגעג ןרערט ריא
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 ךָאנ ןבָאה רעטכעט יד ןוא ,ןזָאל ךיז לוש ןיא טיירג ,ןענאטשעג ןעלטנאמ
 .טראוועג ןעלעטיג ףא

 ןטסניד יד רעסיוא ,ןוא ,טזָאלעגסיורא בוטש ןופ עלא ךיז ןבָאה טָא ןוא
 -נעייגראפ יד .ןבילבעג לביטשרעבייא ןפא רעטלא רָאנ ןיילא זיא ,ןטנוא
 רעמיצ ןשירעכָאב ןטנלע ןַײז רעטצנעפ ןטנַײשאב ןכרוד טָאה ןוז עקיד
 ,טלמעד טָאה רעטלא .עגאל רעקידנגיל ןַײז ןיא ןיילא םיא ךיוא ,ןטכיולאב
 ןענַײז סָאװ ,ןרָאי ענעגנאגראפ ענַײז ףא ליטש -- טנייוועג ליטש ,קידנגיל
 טסייוו רע סָאװ ,עקידנעמוק ענַײז ףא ןוא ,ןסיוװ ןַײז ןָא ןעגנאגראפ םיא
 ןופ ערדלָאק יד ךעלעמאּפ טָאה רע .ןעשעג ייז ןיא םיא טעװ סָאװ ,טינ
 ,ּפָארא טעב ןופ זיא ,סיורא ריא רעטנוא ןופ ןוא ןעמונענּפָארא ךיז רעביא
 -וצ ךיז רעטצנעפ םוצ רעטעקאנ-בלאה א ,רעקידנּפעלש-ךיז-ךאווש א ןוא
 ענעסָאלשעג-בלאה טימ ןוא טקוקעגסיורא ןטרָאג ןיא טָאה רע .טלעטשעג
 .טיילאב רעמייב יד ןשיווצ ןופ ןוז עקידנעייגראפ יד טַײקכאווש ןופ ןגיוא



 א

 סעראמכ

 טסּוװרעד טָאטשי-עינרעבוג רעטַײװ רעד
 ןיא ,טערטרָאּפ ןטימ עסַײמ רעד ןופ
 רעד סייב ןסָאשעג ןבָאה םיצירּפ ןכלעוו
 רעבלעז רעד זא ,ךעלגעמ .עקנאילוה
 ןיא ךָאנ סָאװ ,יקסוואלסיטנעווס עקאט
 -עלא ראפ זיא טכאנרעדפא ןבלעז םענעי
 -אט רע זיא סָאד זא ,ןרָאװעג רָאלק ןעמ

 ,ךעלגעמ -- ,ןסָאשעג טָאה סָאװ ,רעד עק ןפ
 םעד ךָאנ ,ןיילא עקאט רע טָאה סָאד זא ץ
 -וקאב טלעג-ףיוקסיוא סָאד טָאה רע יװ ש

 עריומ ,טרעסאמראפ ךָאנרעד ןיילא ,ןעמ
 ךיז ןעמ לָאז ףָאסלָאקפָאס ןא ,קידנבָאה
 רע טעװ טלמעד ןוא ,ןסיוורעד טינ ןיילא

 ,רעגרע ןַײז םיא ראפ טעװו ,ןדַײנשּפָא טכעלש

 א טָאה עמ סָאװראפ ,ַײא .ןעוועג עקאט סָאד ןיא יוזא זא ,ערָאװס א
 טָאה עמ יװ ,ןוא גיוא ןופ ןרָאלראפ ןיקסוואלסיטנעווס ךָאנרעד טַײצ קיטש
 -געמ ?טסיײוװ רעוו ?טריטסערא ןסעזעג טַײצ ענעי רע זיא ,ןבעגעגרעביא
 יד ןיא ןא ,ךיוא רעבָא ךעלגעמ :לדניווש רעדנא ןא ראפ סעּפע זא ,ךעל
 ןגיוא יד ןיא ןקינייר םיא טניימעג טסערא ןטימ ןעמ טָאה רעטרע עכיוה
 זא ,דעשיכ םיא ךיוא ןעמ זיא טשרעמיולק זא :םורא םיצירּפ יד ןופ
 רעד טעװ טימרעד ןוא ,ענָאקאס םיא ראפ ךיוא ָאד טקעטש טשרעמיולק
 ייז ,ןלאפּפָא טינ ,לאפ םעד ןיא שטָאכ ,םיצירּפ יד דאצימ םיא וצ יורטוצ
 יד .ןבעגעגסיוא טָאה רע טינ זא ,טגַײצרעביא ןַײז ,םענָאּפלָאקלא ,ןלעוו
 ןיקסוואלסיטנעווס ןטיהראפ טלָאװעג ָאד ןבָאה ,סע טסייה ,רעטרע עכיוה
 עשיכולעמ-םייהעג עניוזא ןיא ןרָאװעג ןָאטעג טּפָא זיא'ס יו יוזא ,ךיז ראפ
 .ןכאז-עריסעמ ןוא ןעגנושלעפ
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 טָאטש ןיא ךיז טָאה גָאט םענייש א ןיא רָאנ ,ןַײז טינ לָאז עסַײמ יד יו
 ןעמוקנָא סעיסימָאק רעד וצ טָאה עמ .עיסימָאק-שרָאפסױא עצנאג א ןזיוואב
 -נאילוה רענעי ןופ רעמענלײטנָא עלא טאמיק טכארבעגּפָארא טאהעג ןיוש
 רָאנ ,גנערטש קירעביא טשינ ךָאנ לַײװרעד ,סעמע ."עטסישטערּפ , ףא עק
 םיצירּפ יד וצ טקישעגנַײרא טָאה עמ סָאװ ,ןעגנודלעמ עמייהעג-בלאה ןיא
 -עג ייז ןרעוו גָאט םעד ןוא םעד וצ זא ,ןעוועג ןבירשעג זיא ,ןפיוה יד ןיא
 -סיוא רעד סָאװ ןגעוו .גערפסיוא ןא ףא ,א ןייק ,טָאטשיזַײרק ןיא ןפור
 ךַײלג ןבָאה םִיצירּפ רָאנ ,טרעלקרעד טשינ גנודלעמ יד טָאה -- גערפ
 ןופ שינעּפעלשכָאנ א סיוועג זיא'ס זא ,ןסױטשעגנָא ךיז ןוא ןענאטשראפ
 יז ףֹא טיוה יד טָאה עדאווא ןוא ,ןסיש ןטימ עסַײמ רעד ןופ ,טלמעד
 .טרעטיצעג טכער ןיוש

 עליפא ןיוש זיא ,עגָארעזָאק ןגנוי םאב יו ,לשָאמעל ,ןיושראּפ אזא אב
 לָאז רע ,טעצייעג םיא ןבָאה טַײל-ףיוה ןוא םיװָארוקעמ זא ,ןעוועג טכער
 ,ןצראוושרעבירא ץענערג יד רעכיג ךעלגעמ יװ ןוא ןעמענראפ ךיז ןעז
 ךיז סָאװ טימ ןוא ןבייהנָא ךיז ןָאק ךאז אזא סָאװ טימ ,טסייוו רעוװ לַײװ
 -- ,טענַײטעג טַײל-ףיוה ןבָאה -- ,טסּוװאב יװ ,רעקירעד זא :ןזָאלסױא
 רעקירעד זא ,טכערעג טינ ,טכערעג ָאי :סעמע םעד טינ ָאד ךָאד ןעמ טניימ
 רָאנ סָאװ אב ןוא ,דיירסיוא ןא טכוז עמ ,ןרעװ רעטָאּפ יז ןופ ןעמ ליוו
 -עייז ןופ יבא ,ןזָאל ורוצ טינ ייז יבא ,דלוש א יבא -- ןּפאכנָא ךיז ןָאק עמ
 עכולעמ רעד סעוויוטעל סנגעמראפ ערעייז ןוא ןרעכיירסיוא ייז רעטרע ער
 .ןעמענקעווא

 -- ןטלאהעג עקאט ַײברעד ןיוש טָאה ,לשָאמעל ,ןעגָארעזָאק אב זא ,יוזא
 סָאװ ,טכאנאב םענעי ןיא זא ,טלייצרעד ךָאנרעד טָאה עמ .ןפיולטנא םאב
 -זַײרק ןיא ןעמוק טפראדאב ןיוש ,גנודאלנַײא רעד טיול ,רע טָאה ןגרָאמ ףא
 עטנאּפשעג-טײרג א ןענאטשעג ?ףיוה , ןַײז אב ןיוש זיא-- ,א טָאטש
 סָאד בוטש ןופ ןגָארטעגסיױרא טאהעג ןיוש ןבָאה רעניד עַײרטעג ,עטעראק
 ,ןילא רע .עטעראק רעד ףא ןגיילקעווא סָאד יידעק ,ןלעקאפ אב קעּפעג
 טָאה'ס לַײװ ,ץלעּפ-רעטניוװ א ןיא ןיוש ,לטנאמ-געוו ןיא ןיוש ,עגָארעזָאק
 -ַָאמ ןטצעל ןיא רָאנ .טיירג ןיוש ץלא .טלטסערפעג ןוא טלסיירטעג םיא
 ןופ ןײגּפָארא טזָאלעג ךיז סיפ עקידנעּפראש יד טימ טָאה רע ןעוו ,טנעמ
 ךיז ,ןָאטעג יירד ענושעמ א סעּפע ךיז רע טָאה ,זיוה ןַײז ןופ ּפערט יד
 רעניד רעטנעָאנ א טינ ןעוו ,ןלאפעגמוא טינ רישיריש ןוא טעּפעשטראפ
 ץערַאּפ רעד זא ,טניימעג טָאה רעניד רעד .ןּפאכרעטנוא ןעוועג םיא לָאז
 רעד ,ןיינ -- טזָאלעגסיוא רעבָא ךיז טָאה סע .טשטילגעגסיוא רָאנ ךיז טָאה
 רע .ןבייהפוא טנָאקעג טינ טנעה סרעניד םעד ןופ ןיֹוש ךיז טָאה ףארג
 טימ ,רעטמיילעג א ןצנאגניא ןוא גנוגעוואב ןָא ,ןשָאל ןָא ,ץָאלק א יװ ,זיא
 קעווא םיא גייל ןוא םענ שטָאכ --- ןגעלעג םיא ףא טַײקרעװש רעצנאג ןַײז
 ךַײלג טָאה עמ ןוא ןגָארטעגנַײרא בוטש ןיא דלאב םיא טָאה עמ .רעגייּפ א
 ןא סנייא ,םיא טניר ליומ לקניוו ןופ ,טַײז א ףא םיא זיא ליומ סָאד :ןעזרעד
 יװ ,וָאלב ןיוש רעּפרעק רעבלאה רעצנאג א ןוא ,קיזָאלג-ךעלדמערפ גיוא
 ןעמ טָאה םיא ןוא ,ןָאק ןופ סיורא זיא ,עגָארעזָאק ,רע זא ,יוזא .ץלימ א
 ,טזָאלעג ורוצ לַײוװרעד
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 -עג ָאי גנושרָאפסױא רעד ףא ,ךעלריטאנ ,ןענַײז רעבָא ערעדנא עלא
 טנקיילעג רעירפ ןבָאה ייז ,רעהראפ ןפא ןעמונעג ייז טָאה עמ .ןעמוק
 ןסיש םענופ טקאפ םעד עליפא ןבָאה ,טדערענּפָא יװ ,עלא .ןייב-ןוא-ןייטש
 טימ רעמ סָאװ :ןפלָאהעג טשינ רעבָא טָאה'ס .ןענעקרענָא טלָאװעג טשינ
 זא ,ןזַײװאב ןעמוקעגוצ רעשרָאפסיױא יד זיא רעמ ץלא ,ןטגערפעגסיוא ןייא
 ,עגארפ יד רָאנ זיא ןבילבעג ןעגנעה ןוא ,ןעשעג רעכיז זיא טקאפ רעד
 עקירעביא יד ןופ רעװ ןוא ,רעבייהנָא רעד ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רעוו
 רעשרָאפסיױא יד יװ ,עלא לַײװ ,ןטלאהעגרעטנוא קידנליפטימ םיא ןבָאה
 םענעטָאבראפ-שיליוּפ םעד ןעמאזוצ ךָאד ןבָאה ,ןרָאװעג עריווועג ןענַײז
 ,ןוא ,רָאלק ןעוװעג דליב סָאד זיא ןיימעגלא ןיא זא יוזא ,ןעגנוזעג ןמיה
 טינ קירוצ םייהא םיצירּפ ענעדאלעגנַײא עקינייא ןיוש ןענַײז ,ךעלריטאנ
 -ייבעל-ענייב ןוא .טעוועטשערעג ןבילבראפ טָאטש ןיא ןענַײז ןוא ןרָאפעג
 -סיורא םעדָאפ א םענייא ךָאנ ןיוש ןעמ טָאה ,גנושרָאפסיױא רעד סייב ,ענ
 ,םידיגענ עשיטָאטש עשידִיי יד וצ טריפעג טָאה סָאװ ,םענעי -- ןגיוצעג
 יד ןפלָאהעג ייז ,טלעג-ץיטש סָאד םיצירּפ יד קידנרעפיל ,ןבָאה עכלעוו
 .ןשיווראפ וצ ךאז

 -סיורא טָאה סָאד .םיריווג עשידִיי יד ךיוא ןפור טזָאלעג םורעד טָאה עמ
 ,דָאס רעד זא ,רעזַײה עקינייא ןיא קערש ןוא שינעלמוטעצ אזא ןפורעג
 -לײטנָא עראבלטימוא עטלייצעג עקינייא ןשיוצ ןבילבעג טשרעוצ זיא סָאװ
 ךיז ןבָאה סָאװ ,רענעמ יד רָאנ ןיילא ןשיווצ .הד ,ןעיניא םענעי ןיא רעמענ
 זיא דָאס רעד טָא -- ןידוד בער אב עפיסא רעסיוועג רעד ןיא טקיליײיטאב
 ,רעמענלײטנָא יד ןופ רעבַײװ יד ראפ רעירפ .ןרָאװעג דָאס סיוא טציא
 .םיוויורק ןוא עטנעָאנ ,טנַײרפ ,ענעגייא ,רעדניק יד ראפ ךיוא ךָאנרעד
 א סייב יװ ,טכיירגרעד טאמיק ןיוש טָאה טַײקנריױלראפ יד ןוא למוט רעד
 וצ טינ עצייא ןייק ךיז טסייו עמ ןעוו ,רעסיוועג א סייב רעדָא עפיירס
 םיוויורק ,טנַײרפ ,ענעגייא ,רעבַײװ עקינייא ןבָאה טַײקנריױלראפ ןופ .ןָאט
 "דלעפ , ןפא ערעדנא ןוא ,סעצייא ךָאנ ןדִיי-עטוג וצ ןפיול ןעמונעג דלאב
 .וואא ,ןטסעמ םירָאװק

 -- טזָאלעג ורוצ ךָאנ לַײװרעד ןעמ טָאה ,ןיילא ןידוד בער ,ווָאר םעד
 ,רעלק ןראפ דעװַאק סעמכאמ יצ .ןפורעג טינ םיא גנושרָאפסיױא רעד וצ
 -עשקא עקירעביא יד ךיז ןלעװ רעמָאט סָאװ ,ראפרעד רעשפע ךעלגעמ יצ
 א וצ יז ןעגנערב אב ןטלאה טעוו'ס ןוא ןַײז עדיומ ןלעװ טינ ךיז ,ןענ
 שרעדנא לַײװ ,ןזָאלרעד טינ וצרעד ,ןדיירעביא ייז ווָאר רעד לָאז ,עּוװש
 ראפ ןעיָאזיב א זיא סָאװ ,ךאז א -- ןרעווש ןזומ ייז טימ ןעמאזוצ רע טעוו
 ,ןצונאב טפָא טינ ךיז םעד טימ טעז טכירעג רעד עליפא סָאװ ןוא לָאהָאק
 בער ,םיא זא ,יוזא .טּפעשעגסיוא ןיוש ןענַײז ןעלטימ עלא זיב ,טצעל זיב
 -עג טינ רעבָא טָאה סָאד .טרירעגנָא טינ לַײװרעד ךָאנ ןעמ טָאה ,ןידוד
 ךיוא זא ,ווָאעב-עשיט ןליפ ךיז לָאז בוטש ןיא םיא אב ךיוא זא ,טרעטש
 יד ןופ ןוא ,טלמוטעצ -- ןצעבער יד :ּפעק ןָא ןייגמורא ןעמ לָאז טרָאד
 ,ןכָארבעצ ךיז ןוא ןלאפעגסיורא ךאז רעדנא ןא לָאמעלא ריא זיא טנעה
 ידוד בער .ןעמיס ןטכעלש א ראפ טנידעג ןיוש ריא טָאה ןיילא סָאד סָאװ
 סָאװ ,סידוד בער רונש יד רעבָא ראפרעד רָאנ ,ןגיוושעג רָאנ טָאה ןיילא
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 -נייא ןַײז טָאה יז סָאװ ,סָאד ןעװעג זיא רעריא סעכִיי רעקיצנייא רעד
 טקוקעג טפָא ריא טָאה עמ ןוא ,טאהעג טינ רעדניק ןייק גנאל ןוז ןקיצ
 -לָאקפָאס ,ייז טימ ךיז לָאז יז ,ןטַײקַיײּפ עשרעבַײװ עריא ףא ןוא ךיוב ןפא
 -צנאג ןופ ןעגנאגעגמורא לָאמעלא זיא סָאװ ,רונש יד ,יז -- ,ןזַײװאב ,ףָאס
 -ץוּפ ריא ןופ ןיוש לָאמ סָאד זיא ,רעיילש ןיא ןוא סנדַײז ןיא ןיוש ןָא ירפ
 ראפ לָאמעלא זיא ןוא ןָאטעגנָא-בלאה ןעגנאגעגמורא זיא ,סיורא רעדעג
 טָאה ,לזאמילש רעבלאה ןוא רענעגָאלשעגוצ א ,רע ןוא ,ןעמוקעג ןאמ ריא
 סָאװ ,רעד ,ןיילא ידוד בער ןוא ,טקישעגּפָא ,ןידוד בער וצ ,ןטאט םוצ יז
 סיורג ןוא טרעטיצעג םיא ראפ טָאה טנגעג עצנאג א ןוא טָאטש עצנאג א
 -עג רונש רעד ןופ לָאמ סָאד ךיז טָאה ןיילא ידוד בער -- ,טאהעג גנוטכא
 :ןעזיר ןוא ןפראווסיוא טזָאל

 -עג רָאג ךיז ריא טָאה ַײמעלא -- ?טגיוטעג םיא סָאד טָאה סָאװ זא --
 .ןבעל ןטימ טלעטשעגנַײא ךָאד זיא'מ ?טשימ

 "וו ןוא ,ןַײז ָאד טעוװ סָאװ -- .טענַײטעג יז טָאה -- !ריא זיא ייוו --
 ?ןעמוקניהא ייז ןלעװ ןיה

 ּפעק ןענַײז ,טגָאזעג יװ ,םיריווג יד אב ,רעביטש ערעדנא ןיא ךיוא
 ןעמוק ןכָאנ ןוא רעשרָאפסיױא יד וצ ןייג ןראפ ןוא ,םָארָאדָאכ ןעגנאגעג
 ייז ךיוא ןוא ןסָאגראפ ןרערט גונעג ייז ףא רעבַײװ יד ןבָאה ןענאמ יד ןופ
 -ייא ףא דימָאט ,ןיילא טוט עמ זא ,עדאווא , :טכאמעג ןפרּוװרָאפ גונעג
 -בוטש ןייק טימ עליפא טינ לָאמנייק ךיז טעצייא עמ ןוא סעַײרכא רענעג
 ןפרּוװרָאפ עלא יד ךָאנ ןוא ."טינ בַײװ ןגייא ןייק טימ עליפא ,ןשטנעמ
 טיילגאב ,ןרָאװעג ןפורעג ןענַײז ייז ןיהּוװ ,ןיהא קידנעיײג ,ןענאמ יד ןענַײז
 .ןטָאפאשע יד ףא יוװ יוזא ,רעבַײװ יד ןופ ןרָאװעג

 טינ רעזַײה ןבָאה ,ןטלאהעג טרָאד ייז טָאה עמ ןעוו ,טַײצ עצנאג יד
 ןוא קידנכוז ,עטמאסראפ יװ ,ןפָאלעגמוא זיא עמ .טורעג טינ ,טבעלעג
 ךיוא ןוא ,ןעניפעג וצ ייז טניימעג טָאה עמ ןעמעוו אב ,סעצייא קידנגערפ
 .טינ ןעמעוו אב עליפא

 עשיומ אב ,בוטש רעטנאקאב רעזדנוא ןיא ךיוא ,ךעלריטאנ ,עבלעז סָאד
 -צניפ א יװ גנושרָאפסוא-עסַײמ יד ךיז טָאה ריא ףא ךיוא סָאװ ,רעבשאמ
 ןענאוונופ ןוא סָאװ ןופ טסּוװעג טינ טָאה עמ .טקורעגנָא עראמכ ערעט
 -גֵיי ןראפ רָאנ רעסיוא ,ןעלעטיג ראפ עליפא ,בוטש רעצנאג רעד ראפ לַײװ
 יד טימ עסַײמ עצנאג יד ךָאד זיא ,רעשטנעל םעכָאנ ראפ ,םעדייא ןרעג
 עמ סָאװ ,דָאס א ןבילבעג ןידוד בער אב עפיסא רעד טימ ןוא םיצירּפ
 ןיוש ןעמ טָאה טציא .ןלייצרעד וצ םיא קיטיײנ ראפ ןטלאהעג טינ טָאה
 טָאה טַײל-בוטש יד ןוא ,םיא טימ סיורא טזומעג טָאה עמ ,טנָאקעג טשינ
 .רענוד א יו ןפָארטעג סָאד

 טימ יװ ןוא ,ןטלייטרוראפ א ףא יװ ,ןעשיומ ףא טקוקעג ןבָאה עלא
 -יטש ןוא טנגעזעג ןקילב יד טימ םיא טימ ךיז ןעמ טָאה ןקוסעמ-עליוכ א
 ןעגנאגעגמורא זיא יז .ךיז רעסיוא -- עלעטיג .טנייוואב םיא טייהרעל
 ןרעוװש א סעּפע טָאה סָאװ ,שטנעמ א יװ ,קירוצ ןוא ןיה בוטש רעד רעביא
 טנעה יד טכערב ןוא לקניוו וצ לקניוו ןופ םוא טייג ,ןטכארטאב וצ ןעיניא
 טָאה רע ןכלעוו וצ ,םעד ןופ גנאגסיוא ןא קידנכוז ,רעגניפ יד טקאנק ןוא
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 ךאז יד יוויוזא רעבָא ,טשימעצ ןעוועג זיא יז .טקאּפעגנַײרא םעלק ןיא ךיז
 ןרערט עטכַײל ןייק ןענופעג טינ לָאמ סָאד יז טָאה ,טסנרע וצ ןעוועג זיא
 טָאה ,ןסָאלשעג ןעוועג זיא יז ,טרעקראפ רָאנ ,ןעניײוווצּפָא ךיז ץראה םענופ
 ךיז םעד ןגעוו זיא-טיניןעמעװ טימ עליפא ךיז ,טנפעעג טינ ליומ ןייק
 .ןדערוצכרוד

 א יו ,םעדייא רעד ,רָאנ םעכָאנ ןייא .סעשיומ רעטכעט יד ךיוא יוזא
 םעד ןיא רעטנוואהאב רעמ א ןוא רעטיירגעגוצ רעמ א יװ ןוא לבצנאמ
 יעג טיורטראפ דָאס רעד ןָא עליכטאכעל ןופ ךָאד זיא םיא לַײװ ,ןעיניא
 -סיוא רעטרעוװ רַאּפ א ָאי םעד ןגעוו ,ןעשיומ טימ ,רעווש ןטימ טָאה ,ןעוו
 סָאװ ,עמכָאכ טרָאס םענעי טימ ןוא סעמוראט ןימ א טימ רעבָא ,טדערעג
 -אנ א ּפָא טוט רערעדנא ןא ןעוו ,םעד ךָאנ רעדייסעק טברעוורעד עמ
 -סיוא ןוא רעגולק רעד ןַײז טוװּורּפעג טייהרעליטש טציא טָאה רע .טַײקשיר
 ןױוש סע טָאה טציא סָאװ ןוא ןלאפראפ סָאװ ,סָאד רעש םעד ןפראוו
 .ןדנּוװ יד ףא םענעי ןצלאז יו ,רעמ טשינ ןסייהעג

 אזא וצ זיא עמ רעדייא ,טכארטאב טינ עקאט ןעמ טָאה סָאװראפ --
 עליפא ,ףורעד ןעגנאגעג רָאג זיא עמ רעדייא ,ןרָאװעג ףעטוש קעסייא
 -ַײז עלא עליפא ןעוו ןוא ,ידוד בער יװ ,אזא טדערעגוצ טָאה ףורעד ןעוו
 .ןעגנאגעגנַלא ףורעד ןענ

 ערעייז סָאװ ,רעזַײה ענעי עלא טאהעג ןבָאה סערָאצ ,טרָאװ םענייא טימ
 רעדייא ַײס ,טשימראפ ןעוועג ןעיניא םענעי ןיא ןענַײז ןענאמ ןוא סרעטָאּפ
 רעדנוזאב ,ןעגנאגעג גנושרָאפסיױא רעד ףא ןענַײז ןענאמ ,סרעטָאפ ערעַייז
 -ייווא יד יװ ,ןענַײז עלא ןעוו ,גנושרָאפסיױא רעד ךָאנ ןיוש ,ךָאנרעד רעבָא
 ןשָאל ןָא -- ןעמוקעג םייהא קירוצ ,סעמ ןטנעָאנ א סעּפע ןטיילגאב ןופ םיל
 .עטזָאלעגּפָארא ּפעק טימ ןוא ליומ ןיא

 -נָאלּפעגנָא טוג טכער עקאט גנושרָאפסיױא רעד סייב ןבָאה ןדַיי לַײװ
 ןייא אב עלא קידנעַײז טשינ רעדָא ,רעִירפ ךיז קידנדערפיונוצ טינ :טרעט
 -וצ סעַײרכא רענעגייא ןַײז ףא רעדעי טָאה ,ןטלאה וצ ךיז יוזאַיװ ,עייד
 ןעַײלטנא-טלעג םעד טימ ןוא עפיסא רעד טימ עסַײמ עצנאג יד טשרע
 עמ זא רעבָא .ןגָאז וצ סעּפע ןופ טינ טסייוו עמ :ןייב-ןוא-ןייטש טנקיילעג
 -יפא יונעג ,טסדנימ א זיב ץלא ןופ ןסייוו רעשרָאפסיוא יד זא ,ןעזעג טָאה
 עכלעוו ,עמוס יד ךיוא יונעג ,ןעמונעגלײטנָא טרָאד ןבָאה ןשטנעמ לפיוו על
 טָאה -- ,טלעטשעגוצ עקאט ןבָאה ייז עכלעוו ןוא טרעדָאפעג ךיז טָאה'ס
 ַאד ןיוש טעװ עטאוועמאט ןכאמ ךיז ןוא ןענעקייל זא ,ןענאטשראפ ןעמ
 טָאה עמ סָאװ ,ץלא -- עמ-עב -- טזומעג טָאה עמ ןוא ,ןיינ ,ןפלעה טשינ
 ןצנאג םעד ןוא עפיסא רעד ןופ דליב עצנאג סָאד טקאפ ךָאנ טקאפ ,טסּוװעג
 ןבָאה ןעגנוצ יד ןוא ,טּפעלשעג ןעגנוצ יד אב טָאה עמ .ןגיילסיוא סעמע
 .טקעטשעג ןסיורד ןיא עלא אב ןיוש

 זיא ןדִיי עטגערפעגסיוא יד וצ רעשרָאפסיױא יד ןופ גנויצאב יד ,סעמע
 זיא ןַא עליכטאכעל ןופ .םיצירּפ יד וצ יו ,עבראה עבלעז יד ןעוועג טַינ
 ייז ןענַײז רעשפע ןוא) ןרָאװעג רָאלק ,סיוא טזַײװ ,רעשרָאפסיױא יד ראפ
 טכאמ רעקירעהעג רעד ןופ קיטראפ טיירג גנוניימ רעד טָא טימ ןיוש
 -םושעב זיא עסַײמ רעד טָא ןיא ןדִיי יד ןופ לײטנָא רעד זא ,(ןעמוקעגּפָארא
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 -ייק טָאה ןדַיי יד .םִיצירּפ יד ןופ לײטנָא םעד טימ ןכַײלגראפ וצ טינ ןפיוא
 -נגעק ךיז יװ ,ךאז-םעצע רעד וצ ליפעגטימ ןיא ןעוועג דעשיוכ טינ ָאד רענ
 -טינ-רעסָאװ א ןכאז עניוזא וצ ןבָאה וצ לאלכיב יװ ,עכולעמ רעד ןלעטש
 ןלעוװ ןיא ןַײז טנָאקעג רָאנ ָאד טָאה ערעייז דלוש רעקיא יד .סעכַײש זיא
 ןענַײז ענעי ןעוו ,טניווװעג ןענַײז ייז דימָאט יװ ,םיצירּפ יד ןפלעהסיורא
 טימ ,לדנאה טימ רָאנ טקעמשעג סָאד טָאה טַײז רעייז ןופ ןוא ,טגנעעג
 -יא רעצנאג רעד זא ,יוזא .רעמ טשינ ןוא םיכָאװער-טלעג טימ ,טנעצָארּפ
 יז ,ןעגנאגעגנָא טינרָאג ייז זיא -- ןשטַײטסױא טנַאקעג ןעמ טָאה -- ןעינ
 םיצירּפ יד טַײװ יווװ ,ןסיו וצ ןעװעג וועיוכעמ טינ עליפא ןענַײז
 טַײװ ןעיניא םעד ןופ ָאד ךיז ןעמ ףראד לפיוו ףא ןוא קידלוש ןענַײז
 .ןטלאה

 ןפלעה :טרעקראפ ,שרעדנא ךיוא ןשטַײטסיױא טנָאקעג טָאה עמ ,סעמע
 ןענַײז םיצירּפ יד טימ ןדִיי יד .ןכערבראפ א ןיילא זיא רעכערבראפ א
 ,טקידלושראפ -- ענעי ,טלעטשראפ ןבָאה יד ,ןָאטעג ןבָאה ענעי :סנייא ָאד
 ןיילא ןבָאה ,ןדִיי יד ,יײז רָאנ טשינ ןוא ,ןטלאהאבסיוא ייז ןבָאה יד ןוא
 ערעדנא ךיוא זא ,ראבאכ ןוא טלעג ןבעגעג ךיוא רָאנ ,טלייצרעד טשינ
 .ןלייצרעד טינ ןלָאז

 -עגסיוא יד ןעוו ,ךָאד .יוזא יא ,יוזא יא ןשטַײט טנַאקעג טָאה עמ ,ָאי
 ,טקרעמאב רעכיז ייז ןטלָאװ ,טלמוטעצ יוזא ןעוועג טינ ןטלָאװ עטגערפ
 טָאה עמ -- ןעמיס א .ערעטכַײל ליפ א ךָאד זיא ייז וצ גנויצאב יד זא
 -סיוא םעד אב ךיוא ןוא ,ןטלאהראפ טינ ןגערפסיוא ןכָאנ ייז ןופ םענייק
 ןייגרעד רָאנ יו ,רעמ טשינ ייז אב ָאד ליוװ עמ זא ,ןעזעג ןעמ טָאה ןגערפ
 ןעַײלטנא טלעג ןטימ עסַײמ יד -- ןלעטשפוא טקאפ םעד רָאנ ,סעמע םעד
 .עילָאר עקירעביא ןייק ָאד ןליּפש ,עטגערפעגסיוא יד ,ןיילא ייז רעבַא
 ןופ ןוא ןרעטנַאלּפ םענופ ,ןעמעלא ראפ -- ןריולראפ עלא רעבָא יוויוזא
 עדיומ טזומעג ךיז ךָאנרעד ,ןענעקייל טלָאװעג רעַירפ טָאה עמ סָאװ ,םעד
 ןעמענאב טנָאקעג טשינ ןיוש טָאה עמ ןוא ןבילבעג טלמוטעצ ןעמ זיא ,ןַײז
 ףֹא ,גנויצאב רעד ןיא טשינ ןוא ךיז ןטלאה םעניא טשינ ,ןָאט ןיא טשינ
 ךָאנ ךיז ןבָאה עלא ןוא ,קַיורמוא לפיוו ףא ןוא ןַײז קַיור ָאד געמ עמ לפיוו
 םייהא גנושרַאפסיױא רעד ךָאנ ,ןבָאה עלא זא ,טַײװ יוזא ,ןריולראפ רעמ
 -רענוד א ךָאנ יװ רעדָא ,סענָאט ןרעווש א ךָאנ יװ ,ןעזעגסיוא ,קידנעמוק
 -סיוא טינ-- עלא .ןגיוא יד ןיא דעכאּפ ןוא ּפָאק ןיא זיא ךיור ןעוו ,גאלש
 .ךעלריטאנ ,רעבשאמ עשיומ ךיוא ןעמונעג

:: + - 

 שעדיוכ ביײהנָא םורא ,םיוװיױטמָאי יד ךָאנ ךַײלג ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד
 -אב סנגער יד טימ טסבראה רעסיוועג רעד ןיוש ןסיורד ןיא ןעוו ,ןעוושעכ
 ,שעדיוכ רענעי .ןכָאװ עצנאג ףא ןוא רעהפוא ןָא ,טכאנאב סנגער ,גָאט
 רעצנאג א ןופ ןצראה ןפא ךיוא ןיא ןטַײצ עכעלנייוועג ןיא עליפא סָאװ
 רעד ךָאנרעד ,טסבראה רעגנאל א טייג'ס .ןסיורד ןיא יו ,עטָאלב א טָאטש
 יד ךָאנ סָאװ ,סעכָאלעמלאב עמערָא ראפ ,ןעמעלא ראפ רעווש ,רעטניוו
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 .ּפאנק עסָאנראּפ יד ייז זיא רעמוז ףָאס ןופ טַײצ-םידיראי ןוא םיוװיוטמָאי
 זיב ,"ןטסאפ,עקידרעטניוו יד זיב סָאװ ,דנאטש ןלעטימ םעד ךיוא רעווש
 -עג קירעביא טשינ לדנאה רעד זיא ,סגעווטילש רעטוג א ךיז טלעטש'ס
 רע סָאװ ,ןסיורד םענופ ןיילא -- עכעלגעמראפ רעמ ראפ ךיוא ,ןביוה
 טָאטש ןיא טכאנאב יא ,גָאטאב יא ןעייטש ןעלּפענ ןוא ,ּפיז א ךרוד יו ,טַײז
 םעטָא םעד ןוא לקנוט ןַײש יד ןכאמ ןוא םורא טנגעג רעטַײװ רעד ףא ןוא
 יו ,ךיז טָאה רָאי סָאד לַײװ ,רעווש רָאי סָאד רעבָא רעקירעד .טקירדעג
 ,סטכעלש א טלעטשעג ךיז ,ןעזסיורא טנָאקעג רעמוז ףָאס ןיוש טָאה'מ
 טשינ ןטפעשעג עלא ףא ךיז טעװ סָאד סָאװ ,שינעטערעגמוא רעד סעמכאמ
 עליפא ןעמונעגסיוא טשינ ,םענייק ןעמונעגסיוא טשינ ,ןפורּפָא טוג קירעביא
 -ראפ רָאג רעשפע ןוא -- סרעבשאמ עשיומ רעזדנוא יוװ ,ךיוא זיוה אזא
 .טכעלש סרעדנוזאב זיוה סרעבשאמ עשיומ ראפ ,טרעק

 ןופ ןטפעשעג יד ןיא רָאלק רעמ לסיב א זיא'ס רעוװ :סעמעעב םערָאװ
 -נָאק-טלעג עניוזא ,רעזַײה עניוזא סָאװ ףא ,ךיוא טסייוו רעד ,טַײצ רענעי
 -נירגעג ךיז ןוא ןטלאהעג טלמעד ךיז ןבָאה ,סרעבשאמ עשיומ יװ ,ןרָאט
 -שאמ עשיומ יו ,טפעשעג אזא ,זיוה אזא טפראדאב סָאד טָאה ןסייה .טעד
 רעטעּפש טָאה עמ יװ ,"טפעשעגיטנָאקסיד ןוא -טידערק, ןימ א ,סרעב
 -ארעּפָא ןוא םירָאכסימ-טלעג טרא יד .ןפורעגנָא עקאט עניוזא ןרָאי טימ
 ,רעבָא עזאב יד ,קנאב-טנָאקסיד ןוא -טידערק ןימ א ןיא יו ,עקאט -- סעיצ
 םענופ לאטיּפאקיטנורג ןרעסיוא ,לאטיּפאק-ץאזמוא רעד ,טידערק רעד .הד
 -סיד ןוא -טידערק יד ןיא יו ערעדנא ןא רָאג ןעוועג זיא ,רעמיטנגייא
 .ןרָאי ערעטעּפש יד ןופ ןרָאטנַאק-טנָאק

 -עג ןטפעשעג עניוזא ךיז ןבָאה ,ָאד ןדייר רימ עכלעוו ןגעוו ,ןרָאי ענעי
 רעטעּפש סָאװ ,טידערק ןפא רעקירעד טשינ :ויטימירּפ לסיב א טוב
 עניוזא ןבָאה רעקירעד ,ןיינ ,קנעב ערעסערג ןופ ןעיצאב עניוזא ןגעלפ
 י-עג א יװ טעטש עלעַיצניװָארּפ עניוזא ןיא ןטַײצ ענעי ןיא ןטפעשעג
 עבלעז יד ןופ רענױװנַײא יד ןופ עקאט יורטוצ ןשיקנערפטלא ןופ טבעל
 א טכוזעג דימָאט ןטלעג עטרָאּפשענּפָא ערעייז ראפ ןבָאה עכלעוו ,טעטש
 ,לאטיּפאק-ןרעק רעייז רעביא קידנרעטיצ ןוא ,ךעוטָאב א ,טנאה ערעכיז
 ןוא טקוקעג טינ ןטנעצָארּפ יד ןופ סיירג רעד ףא עליפא טפָא יז ןבָאה
 -וקאבסיורא טנָאקעג ןטלָאװ ייז לפיוו ,רעקינייװ טימ טנגונאב ךיז ןבָאה
 .םיכוטָאב ןייק טשינ אב ןעמ

 ןוא עלעטימ ןשטנעמ ןטפעשעג עניוזא ןיִא טלעג ןטלאהעג ןבָאה'ס
 ףֹא ,רעדניק ראפ ןדאנ ןפא טרָאּפשעג ןבָאה עכלעוו ,עכעלמערָא עליפא
 רעד ףא טלעג טגיײלעגּפָא ןבָאה סָאװ ,טַײל עטלא רעדָא ,עריד א ךיז ןעיוב
 םיכירכאט ןוא ערּוװק ףא ךָאנרעד ןוא ,ןבעל ןרָאי עטצעל ףא -- רעטלע
 וצ ןגעמראפ לסיב קיניײװ סָאד טאהעג עריומ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ;.וואא
 -רעביא סָאד טנעה ערעכיז טשינ ,עדמערפ ןיא ךיוא ןוא ךיז אב ןטלאה
 יז ןוא ,סעסאקירעַײפ ראפ טנידעג ייז ןבָאה ןטפעשעג עניוזא ןוא ,ןבעג
 .םעליולעשעניוביר ןפא טאמיק ןיילא יװ ,ייז ףא טזָאלראפ ךיז ןבָאה

 -טּפיוה רעד ןעוועג זיא יורטוצ רעדיָא טָא ,סָאד טָא ,טרָאװ םענייא טימ
 סָאד ןענאוונופ ןוא טרענעג ךיז ןבָאה ןטפעשעג עניוזא ןענאוונופ ,לאווק
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 -עג גונעג םורעד זיא'ס .ןסָאלפעג ייז וצ זיא לאטיּפאק ןוא טלעג טסרעמ
 -נירגאב א--עַידעי עטכעלש עדאיל א ,טרָאװ טכעלש עדאיל א זא ,ןעוו
 ןוא ,ןסַײרעטנוא טידערק ןצנאג םעד לָאמאטימ ייז לָאז --- טינ רעדָא עטעד
 -טא ןא ןיא יװ ,ןטלאהעג ןטפעשעג ענעי ןיא רעַירפ ךיז טָאה'מ יו יוזא
 טשינ ,עַידעי רעטכעלש רעד ךָאנ ,טציא ןעמ לָאז יוזא ,טנאוו רענרעז
 לָאז יוזא-- ,טמאטש יז ןענאוונופ ,רעקָאמ םעד עליפא ןייגרעד קידנלעוו
 ,ןעַײרעלדיז טימ ןוא סעליוק טימ ןוא ,ןרעגאלאב טפעשעג סָאד טציא ןעמ
 טלעג עטיורטראפ סָאד ,רעטצנעפ יד ןיא רענייטש זיב ןוא סעלָאלק זיב
 .ןרעדָאפסיורא קירוצ

 רעד טימ ,ןעשיומ אב ןטלאהעג טינ ַײברעד ךָאנ טָאה'ס ,עלילָאכ ,סעמע
 יו ,טגָאזעג יו ,ךָאד טָאה עמ .טַײװ ןטלאהעג ךָאנ טָאה עידעי רעטכעלש
 םוצ יז טָאה עמ .טעוועקשיטעג םיצירּפ יד טימ עסַײמ יד ךעלגעמ טַײװ
 -כיב סָאד ךיז טָאה םעליוא םענעי ןיילא ןוא ,טזָאלרעד טינ םעליוא ןטיירב
 ןוא טלייצרעד ָאי םיא טָאה עמ ןעוו עליפא ,טגיילעג טינ ןעניז ןפא לאל
 סָאװ ןוא םיצירּפ אראפ סָאװ ,ךעסייא , :טכיירגרעד רעיוא ןַײז וצ ָאי טָאה'ס
 ערעייז וצ !ּפעק ערעייז וצ ?סָאװ זיא ,ןסָאשעג ָאי זא ןוא ?ןסיש א ראפ
 ןוא עװעשַאכ וצרעד ןעד ןבָאה סָאװ רעבָא !סעקינעסאיאמ !סיפ-ןוא-טנעה
 -- ?סעכַײש א ראפ ,רעבשאמ עשיומ יו אזא יװ ,םיטאבעלאב ענעעזעגנַא
 טשרעוצ ןבָאה יוזא ..."לכייס ןפא טינ ךיז טגייל ןוא טינ ךיז טביילג'ס ,ןיינ
 ןגעוו ,טַײל עניוזא ןביילג טנעקעג טינ ךיז ןבָאה טארפיב ,עלא טכארטעג
 ,עטגָאזעגסנייטשימ ,טכיש רענעי ,טדערעג סָאװרָאנ ָאד ןבָאה רימ עכלעוו
 רעייז ןופ לָאמנייק ןעייג סָאװ ,ענעגָאלשרעד-בלאה ןשטנעמ -- ןרָאטידערק
 םענופ ןוא קיטשינ טבעל עמ סָאװ ,סיורא טינ ןסערעטניא זַײרק ןעמערָא
 יװ ,םיא טיה עמ ,ןקיטשינ א ןשָארג א ּפָא ךָאנ ןעמ טרָאּפש ןבעל ןקיטשינ
 ןָא ךיז טבַײלק'ס זיב ,םיא טלּפינק עמ ,םיא טדניב עמ ,ּפָאק ןיא גיוא סָאד
 ןוא ןגָארט שיטַײל ןענָאק לָאז עמ עכלעוו ,עמוס עטבעלרעדיםיוק ןיוש א
 םעד טָא וצ ,וצרעד ,וועגא ,סָאװ ןוא :ןגיילקעװא יז טנעה עשיטַײל ןיא
 ןוא ,עטָאּפאק עקידװעטמָאי יד ןָאטנָא רעדייסעק ןעמ טגעלפ ,שינעגָארט
 -- ,טלעג סָאד טכארבעג טָאה עמ ןעמעוו וצ ,ןיהא ןעמוקעג זיא עמ זא
 רעד ראפ ןאמערָא ןא יו ,ןענאטשעג ןעמ זיא -- וװעשַאכ-טלעג ןסיורג םוצ
 ...עוויוט עסיורג יד רָאג םענעי ןופ ָאד ףראד עמ ךַײלג ,ריט

 יז ןוצ טָאה םיצירּפ-עסַײמ יד ןעוו עליפא זיא ,רימ ןגָאז ,טַײל יד טָא
 ,םענעי ראפ טינ טַײטאב ריא ןענאטשראפ טינ ייז ןבָאה ,טכיירגרעד ָאי
 ,ןיילא ייז ראפ טינ עדאווא ןוא ,עדאווא ןוא ,ןפָארטעג טָאה יז ןעמעוו טימ
 -- ??ןָא יז סע טייג סָאװ ,סעכַײש א ראפ יז וצ סָאד טָאה סָאװ, סָאװ
 ...רעיוא ןיא עטאוו טאהעג יו עסַײמ רעצנאג רעד ראפ ןבָאה יז ןוא

 -עג טָאה עמ ןוא ,ןרָאװעג טסּוװאב טרָאפ זיא עסַײמ יד לפיוו ףא ,ךָאד
 ןבָאה ,טַײל עניימעג-בלאה ,עניוזא ךיוא לפיוו ףא ןוא ,ןדייר ריא ןופ ןעמונ
 -עג םעד ,טגָאזעג יװ ,קידנעמענאב טינ שטָאכ זיא ,טסּוװרעד ריא ןופ ךיז
 -רָאפ ןּפמעט א סעּפע ןופ יז ןבָאה ךָאד ,שינעעשעג רעד ןופ טַײטאב ןעיונ
 -יצ ןוא ענעטלאהאבסיוא ערעייז ראפ ןוא ןקַיורמואב ןביױהעגנָא ךיז ליפעג
 ,ענָאקאס טקעמשרעד ךעלּפינק עקידרעט
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 זיא רע יװ ,םענייא אזא ןדעי ןפערט טנָאקעג טלמעד םורעד טָאה עמ
 םייהא ,ןסירעגּפָא גנוקיטפעשאב רעניימעג ןַײז ןופ ,ןגרָאמירפ א ןטימניא
 רעדָא ,עפאש-רעדיילק רעשידָאמטלא ןא ראפ קידנעייטש ןוא .ןעמוקעג
 טינ עפאש ןייק זיא בוטש ןיא ןעוו ,לטעביקנאב א רעביא ןגיובעגרעביא
 טָאה'ס עכלעוו ןופ ,םישובלאמ-בוטש ערעדנא ןשיװצ ןופ רע טָאה ,ןעוועג
 "אק עקידװעטמָאי יד ןעמונעגסיורא ,ילינ טימ ןוא למיש טימ טקעמשעג
 -שאמ עשיומ ןיא ,ןיהא גָאט ןלעה ןטימניא ןוא ,ןָאטעגרעביא ךיז ,עטָאּפ
 .טזָאלעגקעװא ךיז ,רָאטנָאק סרעב

 ןיק טשינ ,טַײצ רעד וצ טשינ טלעטשעגנַײרא ןיהא ךיז ןבָאה יז
 ןיא רעטרעוו ןייק קידנבָאה טשינ ןוא ,עטמעשראפ-בלאה ןוא ענעשטנּוװעג
 -עג ןוא ןשטנעמ דארג ןכיוה ןראפ טמוק עמ ןעװ לאלכיב יװ ,ליומ
 ,טלמעד דיי אזא טָאה -- טשינ טקעלק ןשָאל ענעגייא סָאד ןעוו ,ןטפעש
 סָאװ ,אֹזא רעדָא ,רעטכָאט א ראפ טלעג ןבילקעג טָאה סָאװ ,ןגָאז רימָאל
 -םוטש ןימ א ףא ןעמונעג -- ,לטיילק א ןענעפע ףא טלעג טרָאּפשעג טָאה
 :ןעבעב וצ ןשָאל

 טלָאװ זיא ...ןעגנאלק םוא ןעייג סעּפע טָאטש ןיא ...טרעהעג טָאה רע --
 ,טנַײה עקאט ,טציא עקאט ,טציא םיא לָאז עמ ,ןעוועג ךעלגעמ רעשפע
 ?ןבעגסיורא טלעג ןַײז ,סע טסייה

 -- .ןגערפ טלמעד רָאטנָאק ןיא ןעמ טגעלפ -- ?ןעשעג זיא סָאװ --
 ?טקידנעעג ךיז טָאה לסקעוו ןַײז ןופ ןאמז רעד ,סָאװ

 ןעד טדער רעוו -- ,טגָאזעג רענעי טָאה -- ,טינ ךָאנ ןאמז רעד ,ןיינ --
 רָאנ ,םינאמז עכעלטע ןגיל טנעקעג סע טלָאװ ןגעווטענַײמנופ ?ןאמז ןופ
 ...ןעגנאלק םוא ןעייג'ס זא ,טדער טָאטש יד זא

 טימ ןַאט גערפ א אזא אב ןיוש ןעמ טגעלפ -- ?ןעגנאלק ערעסָאװ --
 .רעזייב

 ..ןסָאשעג ,ןעמ טגָאז ,ןבָאה םיצירּפ סעּפע זא --
 -עג ךַײא ןיא סע טָאה -- ,ןעלציוו ךיז ןעמ טגעלפ -- ,סָאװ זיא --

 רעד זא -- .ןגָאז רעטַײװ עניוזא ןעמ טגעלפ -- !טנוזעג טייג ?ןפָארט
 ךַײא סע ןעמ טצעוו ,טלעג רעַײא ןלעװ טעװ ריא ןוא ןקידנע ךיז טעװ ןאמז
 ןראפ ,ָאטינ טלעג ןייק זיא ןאמז ןראפ רעבָא ,לדָאג דעװָאקעב ןבעגּפָא
 !טנוזעג טייג .טינ ןעמ טיג ןאמז

 זיא'ס ןעמעוו ,רעריפ-ךוב יד ,עטלעטשעגנָא יד ןרעפטנע ןגעלפ יוזא
 ןגעלפ ענעי ןוא ,ןָאט וצ ןבָאה טַײל עניוזא טימ ןעוועג ןבעגעגרעביא
 עטסיירטעג ןיוש רעבָא ,ןעמוקעג ןענַײז ייז סָאװ טימ ,םעד טימ ןייגקעווא
 עקידסעבאש יד רָאטנַאק יד ןכוזאב בילוצ ,ןבָאה ייז סָאװ ,ןופרעד ןיילא
 יװ ,טליפעג ןיוש ךיז ייז ןבָאה ןיילא טימרעד ןוא ןָאטעגנָא סעטָאּפאק
 .רָאטנָאק רעד וצ םיפטוש ךעלקיטש

 -עריומ רעקינייוװ ןוא רעטסיירד רעמ א ,טַײל ענעי ןופ רערעדנא ןא
 ןופ ןעמונעג םיא ךיז טָאה עריומ רעקינייװ יד סָאװ ,אזא ,רעקידנבָאה
 ןופ טָאה רענייא אזא -- ,טשרעהאב םיא טָאה סָאװ ,ורמוא ןסיורג וצ םעד
 יד ,טלעטשעגנַײרא רָאטנָאק ןיא ךיז טָאה רע יװ ךַײלג ,ןָא עליכטאכעל
 -עוו ,טגערפעג םיא טָאה עמ זא ןוא ,ןטימעגסיוא עטלעטשעגנָא ערענעלק
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 יד ןופ ןעמענ יד ןפורעגנָא ןוא טגָאזעג ךַײלג רע טָאה ,רע ףראדאב ןעמ
 :םיטאבעלאב

 .םיא טַײבראפ סָאװ ,םעדייא ןַײז וצ רעדָא רעבשאמ עשיומ בער וצ --
 עטלעטשעגנָא ןבָאה -- ?ןגָאז זדנוא סָאד ריא טנָאק רעשפע ןוא --

 .ןעמונראפ ןענַײז םיטאבעלאב יד -- .טגערפעג

 .ןטראווסיוא ןענָאק רימ ,עשָאקשינ --
 -יומ וצ ןיילא ןענַײז ייז זיב ,טראוועגסיוא עקאט ךיז ןבָאה עניוזא ןוא

 ,סעמע עקאט זיא יצ ,ןגַײצרעביא ךיז קידנלעוו ,ןרָאװעג טזָאלעגנַײרא ןעש
 טוט יוזאַיו ןוא סיוא רע טעז יװ ,ךיז רע טלאה יװ ,ןעז ,טגָאז עמ סָאװ
 ןיא לפיוו ףא ,ןרעװ רָאלק טעװ ןופרעד סָאװ ,ןדייר סעוויוכלאב טימ רע
 טכארטעגסיוא עסַײמ יד זיא לפיוו ףא רעדָא ,טדער עמ סָאװ ,סָאד סעמע
 .רעקעש ןוא

 א רעײז טכאמעג ןכוזאב עניוזא עקינייא ןבָאה רעבשאמ עשיומ ףא
 טאמיק ייז ,ןעַײרשנָא טלָאװעג לָאמ ןייא טשינ טָאה רע .קורדנַײא ןרעווש
 -יוזא ןוא ,עטגנעעג א ןעוועג עקאט זיא עגאל יד יוויוזא רָאנ ,ןבַײרטסיױרא
 -סיוא טכעלש ןָאק ןרָאטידערק טרָאס אזא עייגענעב ענימ עטכעלש א יװ
 םורעד רע טָאה ,עקירעביא עלא ןשיװצ ןגָארטעצ ךיז ןוא ןרעוװ טשטַײטעג
 שּפיה םיא טָאה'ס רעבָא :רעזייב ןוא סאק ןופ ןטלאהוצּפָא ךיז ןעזעג ץלא
 -אב ןקידלזאמילש אזא ךָאנ ןוא םענייא אזא ןופ ןייגסיורא ןכָאנ :טסָאקעג
 םעד ןיא ןציז גנאל ןבילבעג זיא ,טצפיזעג ליטש רעד ןיא עשיומ טָאה ךוז
 -עג טָאה רע ןוא ,טלעפעגסיוא םעטָא טפָא םיא טָאה'ס .ןעקנוזראפ לוטש
 .ןייגקעווא סאג ןיא ףא לטנאמ םעד טכוז

 ,קיניײװ ןעוועג ייז זיא רָאטנָאק יד סָאװ ,עניוזא ןעוועג ןענַײזס :רעגרע
 ןענַײז סָאד .טזָאלעגקעװא םייהא רעבשאמ עשיומ וצ ךיז ןבָאה ייז ןוא
 רעדָא ,םיוויורק ךעלקיטש ראפ ןטלאהעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עכלעזא ןעוועג
 טימ טנוואדעג ,ןבער ןייא וצ ןרָאפעג רעבשאמ עשיומ טימ ןענַײז סָאװ
 ןיא זיא רע ןעוו ,טַײצ יד טרעפיצענּפָא ןבָאה ייז .וואא ,זיולק ןייא ןיא םיא
 רעטכעט סעשיומ וצ רעדָא ןעלעטיג וצ ךיז ןבָאה ןוא ,ןעוועג טינ םייה רעד
 ,יוזא ייז טימ ןדייר ןעמונעג יז ןבַאה בײהנָא םוצ ךַײלג ןיוש .טדנעוועג
 ראפ דייר עכייוו טימ ןעמוק ייז ןוא ,ץעזנָא ןרעכיז א ווערע טלאה'ס ךַײלג
 -נַײא ןוא ןגָאלק ךיז ןסיוועג םענַײפ סרעטכעט עריא ראפ ןוא סעלעטיג
 :ןענַײט

 ,ןעמעוו ןופ ,ןעמעוו ןופ ..?םיוויורק יד ,ייז רעבָא ,ןעמעוו ,ןעמעוו --
 ...טכירעג טינ סניוזא ךיז ייז ןבָאה ,עשיומ יװ ,אזא ןופ רעבָא

 עריא ןוא עלעטיג ןגעלפ -- ?עשיומ יװ ,אזא סָאװ ?טכירעג סָאװ --
 ןיא ,עליפא קידנעייטשראפ טשינ ,ןגערפרעד ךיז טַײל עניוזא אב רעטכעט
 .טייג ָאד סָאװ

 רעוו זיא -- ?ךעוטָאב א, ,"טנעה עטוג ןיא , טסעומשעג טָאה עמ זא --
 .טרעפטנעעג ענעי ןבָאה -- ,עשיומ יװ ,ךעוטָאב רערעסערג א ןעד זיא

 .טגערפעג יז אב ןעמ טָאה -- ?ייז ןליוו סָאװ זיא --
 !ייז ןליוו טלעג רעייז --
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 עמ .רָאטנָאק א ָאד זיא ףורעד ?רעהא ןעמוקעג ייז ןענַײז סָאװ זיא --
 טכאמ ָאד ,טינרָאג ןופ ןעמ טסייוו ָאד ןוא ,ןעמונעג טינ ָאד ייז אב טָאה
 .טינ ןטפעשעג ןייק ןעמ

 ןענַײז טַײל ענעי ןעוו ,ליטש רעבָא .טרעפטנעעג יז ןעמ טָאה יוזא
 ריט רעד וצ סעציײלּפ ערעייז ןעזרעד רָאנ טָאה עמ יװ ,בוטש ןופ סיורא
 יז טָאה יז ּוװ ,רעמיצ סָאד לָאמעלא עלעטיג טָאה יוזא ,טעווערעקעגסיוא
 וא רערט א לָאמא טרָאד ןוא ,ךיז וצ קעווא זיא ,טזָאלראפ ,ןעמונעגפוא
 .טשיװעגּפָא רעמ לָאמא

 = א +

 דָאס א רימ ןליוו ָאד ןוא ,קידלגיופ ןעוועג טינ רָאג זיא עגאל יד ,ָאי
 -נעל םעכָאנ טָאה טַײצ רענעי וצ זא ,ַײברעד ןטלאהעג טָאה'ס .ןלייצרעד
 ךיז טפעשעג ןופ טכארטראפ ,םעדייא רערעגנַיי סרעבשאמ עשיומ ,רעשט
 .ןלײטּפָא

 ןופ טָאה רע .הד ,סעפטוש ףא ,ןעמאזוצ טעבראעג רעהא זיב טָאה רע
 -אב טָאה רע סָאװ ,סָאד ,סנטשרע ,ןעמונעגסיורא עסאק רעניימעגלא רעד
 ףא ךָאנ ,םעד רעסיוא ןוא ,טלאהסיוא-עילימאפ ןוא -בוטש ןַײז וצ טפראד
 -עג רע טָאה סנאלאבירָאי ןדעי ךָאנ זא ,.הד ,ךעווער ןטנעצָארּפ עסיוועג
 ןענַײז ,ןסקאוועג טפעשעג סָאד ,טוג ןעוועג זיא רָאי סָאד בוא :ןעז טנָאק
 ,טינ ןטנעצָארּפ ענַײז ךיוא -- טינ ביוא ,ןטנעצָארּפ ענַײז ךיוא ןסקאוועג
 ,ןפָארטעג ןעוו-ןטלעז ןרָאי עטצעל יד סע ךיז טָאה ,טגָאזעג וועגא ,סָאװ
 .ןגַײטש ןייא ןיא ןטלאהעג טפעשעג סָאד טָאה טַײצ עצנאג יד לַײװ

 ,ךעלגעמ .ןייגקעווא טַײצ זיא'ס ,ןיינ :טגָאזעג םעכָאנ טָאה רעבָא טציא
 ןַײז לסיב א ךיוא ָאד טָאה ,טפעשעג ןיא עגאל רעטכעלש רעד רעסיוא זא
 רע טניז ,טונימ רעטשרע רעד ןופ סָאװ ,סָאד -- טליּפשעגוצ רעטקאראכ
 -ורעי רעטכארבעגטימ א טימ ןעמוקעג רע זיא ,ןעמוקעגנָא בוטש ןיא זיא
 ,טָאה ענַײז עכָאּפשימ עצנאג יד סָאװ ,ץלָאטש ןסיוועג א סעּפע ןופ עש
 -ַאּפ טימ ןָאט וצ קידנבָאה ,טולב ןיא ןגָארטעג ןָא קיביײא ןופ ,סיוא טזַײװ
 .סעדימ ערעייז ןופ קידנענרעל ליפ ךיז ןוא ייז טימ קידנעלדנאה ,ןקאיל

 ןופ ,רענַײז עבָאב רעד ןופ עליפא ןעז טנָאקעג ךַײלג סָאד טָאה עמ
 "נָא שרעדנא ַײס ענעסאכ ןַײז ףא ןעמוקעג זיא סָאװ ,יצניירק עבָאב רעד
 ןיא ןוא ךיז ןטלאה ריא ןיא ַײס ,רעטלע ריא ןיא רעבַײװ עלא יװ ,ןָאטעג
 -נַײרא לטרעוו א ,טרָאװ שילוּפ א לָאמעלא טָאה יז ןעוו ,ןדייר ןייש ריא
 ןופ טָאה יז סָאװ ,סקעבעגירעקוצ ןיא עליפא -- ץלא ןיא ַײס :טלעטשעג
 עצראווש-בלאה ,עסַײװ-בלאה סעּפע -- :טכארבעגטימ ץענעמאק ריא
 ןיא ַײס ,.אא ןטכורפ עטרעקוצעג טימ ןטיורב-סעכלאמ עשיצירּפ ,ןטרָאט
 לקיטש א ןטכיראפסיוא ריא ןוא עלאק רעד וצ עּפוכ רעד ראפ ןייגוצ רַיא
 .רינאמ ןשיצירּפ רָאנ ,ןשידַיי ןפא טשינ גנוריצ

 עשיומ אב ענעסאכ רעד ךָאנ ריא זיא -- ?םאשארּפעשּפ-עבָאב יד;
 -עב סעמוראט טליפעג ךיז טָאה'ס .ןבילבראפ ןעמָאנ א בוטש ןיא רעבשאמ
 -עג ,קידנכירקּפָארא רופ רעד ןופ ךַײלג ,טָאה יז סָאװ ,רעטלא רעד עייגענ
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 ןפראד ייז ךַײלג ,יוזא םינָאטוכעמ עריא עייגענעב ןלעטש וצ ךיז טסּוװ
 ,ןוא ,טזָאלעגּפָארא סופ א דרע רעייז ףא טָאה יז סָאװ ,ךעלקילג ןטלאה ךיז
 רעטכָאט ריא ,עמאמ סמעכָאנ זיב ,יצניירק עבָאב רעד ןופ קידנבײהנָא ןיוש
 -עג זיא ןוא ןעוועג ןטאט א ןָא זיא רע סָאװ ,ןיילא ןעמעכָאנ זיב ,יצנייש
 ןעמ ףראד ייז עלא זיא -- ענעסאכ רעד וצ רעבַײװ ייווצ טימ רָאנ ןעמוק
 .ןזָאלבּפָא טאמיק טירט יד

 ןוא טרעדנוזעגּפָא ןטלאהעג טונימ רעטשרע רעד ןופ ךיז טָאה םעכָאנ
 ,קינייװ ןסעגעג טָאה רע סָאװ ,ןסע ןטימ ַײס בוטש ןיא רעטלייטעגסיוא ןא
 ,טכארבעגטימ ראטאקדוגָאמ םענַײפ א םייה רעד ןופ ןיוש טָאה רע לַײװ
 טָאה רע סָאװ ,ןסָאריּפאּפ יד טימ עליפא ַײס ,עשָאבלאה רעד טימ ַײס
 -מאכענ ןוא ,ןסָאריּפאּפ-ןעמאד םינָימ סעּפע -- עלא יו ערעדנא טרעכיירעג
 -עג ייז טָאה רע ןוא ,ןּפָאטשנָא ןיילא טזומעג םיא ייז טָאה ,בַײװ ןַײז ,עק
 סעדעי רע טגעלפ בלאה רערעדנא רעד טימ ןוא ,בלאה זיב רָאנ טרעכייר
 .ןשעלראפ ייז ןוא ןעַײּפשנָא יז ףא ,לטסעקיַײּפש םוצ ןייגוצ לָאמ

 יו לָאמנײיק םיא ראפ טָאה עמ .ןעמונעגסיוא ןטלאהעג ךיז טָאה רע
 טפָא טָאה רע עכלעוו ,בַײװ סָאד ,ןעמעלא ראפ -- ןעוועג עציוי טינ סעּפע
 עקידרעקלא ענַײז ןופ ,םיא ןופ זא ,ןעזעג טָאה עמ ןוא ,ןענייוו טכאמעג
 רעד ראפ סיורא טשינ לָאמנייק ייז טגָארט ,בַײװ סָאד ,יז סָאװ ,ןזירּפאק
 ענַײז ןופ זא -- ,ןרעטלע עריא ראפ עליפא יז טלאהאבראפ ןוא בוטש
 -עג ןעמ טָאה ,ַײװעלאה, ןוא סאלב לָאמעלא ןקאב יד ריא ןרעװ ןזירּפאק
 ןייק ןיא ןַײרא טינ ,עלילָאכ ,לָאז יז ,רעטוג א ןַײז ריא לָאז ףָאס רעד ,טגָאז
 -וז ןטימניא עליפא ןיוש יז טגעלפ ,ןעזעג ןעמ טָאה טּפָא לַײװ ,?טַײקפאלש
 .טלטסערפעג יז טָאה סעּפע :לסקא יד ףא לאש א טימ ןציז רעמ

 ןראפ רע זיא רעקירעד .טעשטרובעג רעמ ןוא טדערעג קיניײװ טָאה רע
 -וצמוא לָאמא .טַײקנדירפוצמוא רעדנא ןא טימ סיורא לָאמ סעדעי בַײװ
 ריא רע טָאה םוראנטניה ןוא ,ךאז רעדנא ןא טימ לָאמא ,ןסע ןטימ ןדירפ
 -שאמ עשיומ ,רעטָאפ ריא טימ ,רעווש ןטימ גנויצאב ןַײז ןגעוו טפָא ךיוא
 םיא טָאה'ס יװ ,סָאװ ,םעד טימ ןדירפוצ טשינ לָאמא .ןטלאהעגריפ ,רעב
 -עג טשינ ,טצעשעג יוזא טינ ןטַײקַיײּפ ענַײז רענעי םיא טָאה ,טכאדעג
 ןטלאה רעַײט םיא ףראד רע יוזאַיװו ןוא ךיז אב טָאה רע ןעמעוו ,טסּוװ
 -עג ןיא םיא טייגאב עמ זא ,קידנענעכער ,טעשטרובעג לָאמשרעדנא ןא ןוא
 לַײװ ,קינייװ םיא ןענַײז סעפטוש ןוא ןטנעצָארּפ יד זא ,עלווא ןא טפעש
 יוזא ,רענעי םיא טלָאװ ,ףעטוש ןרעדנא ןא טימ זיא רע ןעוו ,רע יװ ,אזא
 .טליגעגּפָא סיוועג ,ןטלאהעג רע טָאה

 -עג ,ןעמוקעגנָא זיא רע טניז ,טַײצ עצנאג יד לאלכיב םורעד טָאה רע
 טכאמ רע ןעוו ,ןיילא זיא רע ןעוו ,ןעוועג טלָאװ עטסעב סָאד זא ,טכארט
 ענימ ערעדנא רָאג ןוא ןעגנאגעצ ךיז רע טלָאװ טלמעד -- טפעשעג ןיילא
 ןלײטּפָא ראפ עביס ןייק רעהא זיב רעבָא קידנבָאה טשינ .ןעמוקאב לגילפ
 אזא ןיא ןטלאהעג טַײצ עצנאג יד ךיז ןבָאה ןטפעשעג יד סעמכאמ ,ךיז
 -עג א ךאז א ןפראווּוצקעווא לוד ןַײז טפראדאב טָאה עמ סָאװ ,דארג ןכיוה
 א ןעניפעגסיוא ןוא ןטכארטסיוא ,ןכוז ןייג ןבייהנָא טשרע ןוא עטרעכיז
 -- ,עקיזיר קיטש א ךָאד טקעטש ,םעַײנ רעדעי ןיא יװ ,סָאװ ,טפעשעג ַײנ
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 -ערָאנָאה ענַײז םענייק ראפ ,ןטלאהעגפוא ךיז רעהא זיב םורעד רע טָאה
 ,לָאמא בַײװ ןראפ ,טגָאזעג יװ ,רָאנ ,טגָאזעגסיורא טשינ ןעקנאדעג עטאוו
 .ןטלעז רעייז ךיוא סָאד יא ,םוראנטניה סָאד יא

 םעכָאנ זיא ,טקאהראפ לָאמאטימ ךיז טָאה לדער סָאד ןעוו ,רעבָא טציא
 ןַײז טשינ זיא'ס זא ,ןטכאד ןביוהעגנָא םיא טָאה'ס .סענַײט טימ סיורא
 דיראי ןַײז ,ךעלגעמ ,ןוא רעטלע ןיוש זיא רענעי :סרעווש ןַײז רָאנ ,לריוג
 ןטכעלש סמענעי ןופ זיא רע ןוא ,גנוי ךָאנ ,םעכָאנ ,רע ןוא ,ןרָאפעגּפָא ןיוש
 יד זיא ,טכארטעג רע טָאה ,טציא .ןדַײל וצ וועיוכעמ טשינ סגעווטילש
 רעד ןופ ןוא ןּפאכסיורא רעכיג סָאװ ךיז ףראד רע ןעוו ,טַײצ עקיטכיר
 סופ ןטירבעגּפָא ןייק טשינ טימ ,טַײצ ךָאנ זיא'ס ןאמזלָאק ,ענָאקאס רעסייה
 .סיורא

 -ייק ראפ טשינ ןוא רעווש ןראפ טשינ טציא ךיוא ,ךעלריטאנ ,טָאה רע
 טשינ ךָאד רע זיא בָארג יוזא לַײװ ,טכארבעגסיורא טשינ סָאד ןפָא םענ
 טלָאוװ'מ .ןדייר וצ סניוזא ןגעוו ןעמוק רָאג טַײצ אזא ןיא לָאז רע ,ןעוועג
 ,טשינ עקאט םענייק ראפ זא ,יוזא .ףרּוװסיױא ןא יװ ,טקוקעגנָא םיא ךָאד
 טארפיב ,טַײצ עטצעל יד ןיוש זיא סָאװ ,ןעקמאכענ ראפ ,בַײװ ןראפ רָאנ
 טָאה ץראה סָאד ןעוו ,טַײצ עטצעל יד ךָאנ טארפיב ,טסבראה םוא טציא
 זא ,קידנעעזוצ ,רעטומ ןוא רעטָאפ ריא ראפ ןקָארשעג קראטש ריא ךיז
 רָאג ןיוש זיא יז ןעוו ,טציא -- ,ךיז טכערב קילג סרעטָאפ ריא ןיא סעּפע
 ,םעכָאנ זיא ,טעטוקעג טּפָא ךיז ןוא ןסעזעג לאש רעמעראוו א ןיא טּפָא
 ,קידנבַײלבראפ רעקלא רעייז ןיא ןיילא ריא טימ ,טכאנרעדפא ןא לָאמנייא
 זא ,טסּוװעג טָאה רע .סיורא ןעניימ ענעטלאהאבראפ ןוא סענַײט ענַײז טימ
 -ומ רעד טינ עליפא ,ןלייצרעד טשינ םענייק ,ןגָאז טשינ םענייק טעװ יז
 ןזָאל ,קידנציז לאש רעד ןיא ,טייהרעליטש יז טעװ לאפ ןטסגרע ןיא .רעט
 טָאה סָאד ןוא ,טלעטשעגּפָא טשינ ךיז רע טָאה ראפרעד רעבָא ,רערט א
 .טרעמיקעג קיניײװ ,סיוא טזַײװ ,םיא

 :טענַײטעג טָאה רע
 ,ליווו ןוא טוג עקאט -- עמאמ-עטאט .סעלכאט ןַײז ןעז ףראד רעדעי --

 ןבָאה ,עמאמ-עטאט ךיוא ןיוש ןענַײז ,עקמאכענ ןוא םעכָאנ ,ייז רעבָא
 .טכעלש טלאה ןטאט ריא אב .ןגרָאזאב ייז ןפראד ןוא רעדניק ךיוא ןיוש
 ןעמעכָאנ ראפ .םיא טעווענאש עמ ,רענייק לַײװרעד ךָאנ סע םיא טגָאז'ס
 -אב'ס ןקילב אראפ סָאװ טימ ,ןעז ףראד עמ ןוא ,טינ ךיז ןעמ טמעש רעבַא
 סאשעב ,רעקידמעראברעד ילאצ א לָאמא םיא ןטיילגאב'ס רעדָא ןענעגעג
 .טרָאד ןופ קעווא טייג רעדַא רָאטנָאק ןיא ןייג וצ טמוק ,עטאט ריא ,רע

 ילאצ יד ןוא סענָאיראמש םעלָאש יד טָא ,ענעי זא ,ןסיוו ףראד יז --
 יד רעסעב לָאמא ןסייוו ןעניושראּפ ןכַײלג-רעייז .אא סרעקידמעראברעד
 ןיילא יוװ רעמ ךאס א-- ,ןטפעשעג ןכאמ ייז עכלעוו טימ ,יד ןופ ןסנאלאב
 ןופ רעצעמע יװ ,ןסיוו ןעמ ליוו :לאלק א'ס .ןטפעשעג יד ןופ רעמיטנגייא יד
 א ןוא ןענַאיראמש א ףא ןָאט קוק א ןעמ ףראד יוזא ,טלאה םירכָאס יד
 ןוא םענָאּפ ןיא ,רעכיוס ןטימ ,םיא טימ ךיז ןטלאה ייז יוזאַיװ ,ןעז ,ןילאצ
 ןוא .סָאמ עטסרעכיז ןוא עטסקיטכיר יד ןיוש זיא סָאד .ןגיוא יד רעטנוא
 יוזא ןוא .ןעװערעקּפָא אב ןיוש ךיז ייז ןטלאה ןטאט ,סעקמאכענ ,ריא ןופ
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 טציא ייז ןעעז יוזא ,טניה יד יװ ,ַײרטעג טנידעג רעַירפ םיא ןבָאה יז יו
 .הד ,ןרעװ טקידעשעג טשינ ןיילא ןלָאז ייז ,סנטשרע ;ןצונ ערעיײיז רָאנ
 ןוא :סיורא םעד טימ רעכיג סָאװ ןעז -- טלעג ןגייא טימ ןקעטש ייז ביוא
 -ראפ רעייז ךרוד סָאװ ,טלעג אזא .הד ,ןטלעג עטעַײראנ יד עליפא ךיוא
 רעַײלטנא ענעי ךיוא ןעז -- ןרָאװעג ןעִילעג ןטאט ריא סָאד זיא גנולטימ
 עטשרע יד אב זא ,ןענעצייא ייז ןוא ןָאט ןסיוו וצ ייז ,ןעוועטארסיורא
 ךיז ייז ןלָאז ןימרעט-לסקעוו םענעגנאגעגסיוא ןטשרע םאב ,ןטַײקכעלגעמ
 .ןקורסיורא ןטלעג ערעייז טימ

 זיא'ס .טפעשעג ןופ עמָאשענ יד טציא ןטיה ייז ,טרָאװ םענייא טימ --
 -עב טשינ ךיז טעװ עגאל יד ביוא זא ,ןגרָאמ טכער זיא'ס ,טנַײה טכער
 טלמעד ןוא ,ןזָאלסױרא םעש ןטכעלש םעד עטשרע יד ןיוש ייז ןלָאז ,ןרעס
 יו ,סעוויוכעלאב יד ןופ ןרעוו ןלאפאב רָאטנַאק יד גָאט םענייש א ןיא טעוו
 ,סעלָאּפ יד אב ןסַײר טעװ עמ ,טנעה יד ןופ ןסַײר טעװ עמ :ןעניב ןופ
 .ןלאפ עניוזא ןיא טעשעג'ס יװ ,ןטלעש ,ןעלדיז טעוװ עמ

 רעד ןגיל ָאד ןָאק גָאט םענייש א ןיא זא ,רָאלק .עגאל יד זיא יוזא --
 זא ,ןעיירדראפ ץלא יוזא לָאמאטימ ךיז ןָאק ָאד זא ,רָאלק .ּפָאק ןפא ךאד
 -ניא ןקעטש ָאד טעוו'ס רעװ ןוא ,סנַײד ּוװ ,סנַײמ ּוװ ,ןסיוו טינ לָאז עמ
 ,ןרעוו קעזינ זומ ,ןטימ

 טגָאז רע -- !סָאד רע טגָאז סָאװ ןגעקטנא ןוא רע ליװ סָאװ זיא --
 טשינ סָאװ--םעד ןגעקטנא ,ןטימניא זיא רע סָאװ ,םעד ןגעקטנא סע
 ןגױצעגנַײרא ָאד רע ךיוא ןָאק דניז סמענייק ראפ ןוא ריד טשינ ,רימ
 טסדנימ א זיב ָאד לָאז עינאווערָאה עקירעהא זיב עצנאג ןַײז ןוא ,ןרעוו
 .ןייג ןריולראפ

 -מוא זיא ,טגיילעגסיוא בַײװ ןראפ ץלא סָאד טָאה רע סאשעב ,םעכָאנ
 ,טנאּפשעג טנאוו וצ טנאוו ןופ ןוא קירוצ ןוא ןיה רעקלא ןיא ןעגנאגעג
 -אּפ עטרעכיירעד טשינ בלאה יד ףא ןוא טרעכיירעג טפָא רע טָאה ַײברעד
 -קנערק זיא ַײברעד עקמאכענ .טרעכייראפ רעטַײװ ןוא ןגיּפשעג ןסָאריּפ
 ןסייב טקוקעגכָאנ טפָא םיא טָאה יז ,ןסעזעג טליהעגנַײא לאש ןיא ךעל
 טָאה יז .טסאלבעג ריא ךיז ןבָאה ןקאב יד רָאנ ןוא ,ןגיוושעג ,ןייגמוא
 ריא ,רע ןיהּוװ ,טגָאזעגסױרָאפ ןיוש ריא טָאה ץראה סָאד רעבָא ,טראוועג
 יו ןיוש םיא סָאד זיא ,טגָאזעג ךָאנ סָאד טָאה רע רעדייא לַײװ ,טליצ ,ןאמ
 ,ןלײטּפָא ךיז :ןעז וצ ןעוועג ןּפיל יד ףא

 -ומ ןוא רעטָאפ ריא יו ,רעטסעוװש ערעטלע ריא יװ ,יז ?!ןלײטּפָא ,
 -עג ןפא רָאג סניוזא לָאמניק ןבָאה ,בוטש ןיא רעהא זיב עלא יװ ,רעט
 יד ןיא רעהא זיב לַײװ ,ראפרעד סנטשרע .ןזָאלרעד טנָאקעג טינ קנאד
 זיא ,ָאיא רעשפע טיונ יד ןעוו ,טציא -- סנטייווצ ;ןעוװעג טינ םעד ןיא טיונ
 סנעמעלא ,סנייא זיא ץלא ּוװ ,בוטש א ןיא -- ;ןַײז טלָאמעג סָאד ןָאק יו
 -גייק זיא רעהא זיב ּוװ ןוא ,םעטָא ןייא ,טפול ןייא ,עסאק ןייא -- סנגייא
 ןיא יו ,טינרָאג טימ סנרעדנא םענופ סמענייא ןלײטוצּפָא ןעוועג טינ לָאמ
 יד עליפא ,ץלא ּוװ ,בוטש א ןיא -- ,ןטַײקינײלק ןיא יוזא ,ןטַײקיסיױרג
 -- ,סעפטושעב יװ ,ןעזעגסיוא ןבָאה ,ןרעטלע ענעדיישראפ יד ןופ רעדניק
 יװ זיא -- ,ןרעה וצ ןעוועג טינ לָאמנייק טאמיק זיא סנַײד ןוא סנַײמ ּווװו

306 



 יזא זיא רעטָאפ רעד ןעוו ,טַײצ א ןיא טארפיב ,םעצולּפ סע ןעמ טמענ
 ?עװָאשכאמ רעד ףא רָאג סניוזא ,טגנעעג

 ,בוטש ןיא רענעגייא ןייק טינ זיא רע יװ ,טיירדעג ךיז טָאה םעכָאנ
 . םיא זיא ךָאד רעבָא ,םעדייא ןא יװ רעמ טינ רָאנ ,דניק ןייק טינ יוװ .הד
 רָאנ ,רעגיווש ןוא רעווש ןַײז ראפ עליפא רָאנ טינ ,ןעוועג ערקירּפ ךאז יד
 סָאד רע טָאה ךָאד .ןגָאזוצסיורא סָאד ערקירּפ בַײװ םענעגייא ןראפ עליפא
 ,ןלײטּפָא ךיז טרָאװ סָאד ,טגָאזעג

 .ןרעהסיוא טנָאקעג טשינ ךערּפשעג םעד עקמאכענ ָאד ןיוש טָאה גנאל
 םעכָאנ ןוא ,ןסעזעג רעהא זיב זיא יז ּוװ ,טרָא ןופ ןביוהעגפוא ךיז טָאה יז
 םענעי ןיא ןיוש ןוא טעוװענאשעג יז טָאה רע .טנייוו יז זא ,ןעזעג טָאה
 גָאט א סָאװ רעבָא .טצעזעגרָאפ טינ רעמ ןעיניא םענעי ןגעוו טכאנרעדפא
 רע טָאה גָאט א סָאװ ,טקראטשעג קנאדעג רעד רעמ ץלא םיא ןיא ךיז טָאה
 ןיא זא ןוא ,סערָאצ זיא טפעשעג ןיא זא ,ןעמוקאבנַײרא סעַײר רעמ ץלא
 ןייק רעבָא טָאה ןיילא רע .ןרעקרעביא ץלא ָאד ךיז ןָאק גָאט א םענייא
 ןא ןיא ,רעבשאמ עשיומ טימ ,רעװש ןטימ םעד ןגעוו טאהעג טינ טומ
 ווירב א ןיא לָאמנייא םורעד טָאה רע ןוא ,ןזָאלנַײרא ךיז ךערּפשעג טסנרע
 .ןבירשעגנָא םעד ןגעוו םייהא ךיז וצ

 -ראפ םייה ןַײז טימ טַײצ עצנאג יד טָאה רע .ןבַײרש טפָא טגעלפ רע
 עבָאב יד ןטלאהעג ,זַײװלגנַיי יו ,טציא ךָאנ ךיוא ןוא ,ןטלאהעג גנודניב
 געמ טַײצ רעגנע ןא ןיא סָאװ ,סעמָאכאכ ראפ יצנייש עמאמ יד ןוא יצניירק
 .ןדנעוו עצייא ןא ךָאנ ךיז ייז וצ ןוא דניק א יװ ןליפ ךָאנ ךיז רע

 ,רעטרעוו רָאּפ אזא ,ןרעדנא ןשיווצ ,ווירב ןיא ןלאפ טזָאלעג טָאה רע
 ,ןייטשראפ טרָאד טעװ עמ :ןסַײרפוא ןלעװ ייז זא ,טסּוװעג טָאה רע סָאװ
 טדאש ךָאד ,קידנעטשבלעז גונעג ןיוש ,רעסיורג א ןיוש םעכָאנ שטָאכ זא
 ןעגנאלרעד טנאה א לָאמא םיא ,ןטַײצ ערעוװש ןיא סרעדנוזאב ,טינ
 .ךיז טדנעוו רע ןעוו טארפיב

 רימ ,?לאל הדות ,ןבירשעג רע טָאה ,!תורקיה יתרוה ימאלו יתנקז ימאל,
 ךיז טליפ !היחת עקמאכענ רָאנ ,?םייחה וקב ,םעשאהיךערָאב ,עלא ןענַײז
 ריא זיא'ס לַײװ ,ןלאש ןיא ךיז טעטוק ,קירעביא טשינ טַײצ וצ טַײצ ןופ
 ןטפעשעג יד .ךיוא טוג טינ סיוא עקאט טעז יז .טלאק קידנעטשאב סעּפע
 וצרעד .טיירדראפ זיא רע .ןביוהעג טשינ -- ?ןורחאה ןמזב רעוװש םאב
 קיטש א טימ טקעמש'ס סָאװ ,םיצירּפ טימ עסַײמ א ןפָארטעג טָאה ךָאנ
 ,טינרָאג ןיא ךיז טליפ ,סעכַײש ןייק םעד וצ טָאה ,רעוװש רעד ,רע .לבליב
 ,ןיילא םיא רעהעג סָאװ .טינ ןעמ טסייוו ,ןקידנע ךיז ןָאק'ס סָאװ טימ רָאנ
 ,רעווש םענופ קיגנעהּפָא ךָאד רע זיא ,סע טסייה ,ןטפעשעג ענעגייא ענַײז
 ָאד ןומ ,םענייא טפערט'ס סָאװ ןוא ,סעפטוש לַײװ ,ןדנובעג םִיא טימ
 עדמערפ ןופ ןדַײל לָאמא לָאז עמ זא ,טלָאמעג זיא'ס ןוא ,ןטייווצ א ןפערט
 ,רע טָאה לבליב םוצ :ןייטשראפ טכעלש טינ ָאד םיא לָאז עמ .סעלָאריױג
 ןָאק'מ .ָאי -- ןטפעשעג עטכעלש יד וצ רָאנ ,טינ סעכַײש םוש ןייק ,םעכָאנ

 :ןבעל לָאז + ;טנוזעג * ;קנאד וצ טָאג ? :עמאמ ןוא עבָאב רערעַײט ןַײמ וצ
 .טַײצ עטצעל יד *
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 -נערב טעװ גָאט רעקידנגרָאמ רעד סָאװ-- םוי דלי המ ןסיוו טינ ָאד
 טינ טָאה רע רָאנ ,ןעצייסיוא ןצעמע טימ טפראדאב ךיז טלָאװ רע .ןעג
 זיא ןיילא רעש רעד ןוא ,שטנעמ רעד טינ זיא עקמאכענ .ןעמעוו טימ
 טירט א ןכאמ טלָאװעג ָאד טלָאװ ,םעכָאנ ,רע .!רבדב עגונ רעקראטש א
 ,ןלעטשסיורא סופ א ?שיב קסע םענופ טלָאװעג טלָאװ רע ,רעװש םענָא
 -ַײז א ןופ ףליה טפראדאב רעשפע ָאד טלָאװ עמ ?סָאד ןעמ טכאמ יװ רָאנ
 טָאה -- ,"קנּוװ א ןגולק א גונעג זיא'ס -- אזימרב אמיכחל ידו .ןקיט
 עמ יװ ,ךעסונ לקיטש אזא טימ טקידנעראפ ןבַײרשי-וװירב םעד םעכָאנ ָאד
 ,ליוו עמ ןעוו ,םינָאיניא עסיוועג ןיא םינָאדמאל-ןעלבצנאמ וצ רָאנ טבַײרש
 .ןסױטשנָא סעּפע ךיז ןלָאז ענעי זא

 יצנייש עמאמ יד ןוא יצניירק עבָאב יד ןבָאה ןעקנּוװ עטלעטשראפ יד
 זא ,ןרעהוצנָא ןבעגעג ייז ןוא טכאמעג גולק עקאט ץענעמאק ןטַײװ םעניא
 רעשיוי א טלָאוו'ס סָאװ ,סניוזא סעּפע טעשעג ,א ןיא ,טרָאד ןעמעכָאנ אב
 .ןשימנַײרא ךיז ןעוועג

 עקאט ךיז טָאה גָאט א םענייא ןיא ןוא ,טַײצ ךאס ןייק קעווא טינ זיא'ס
 א טימ רעַירפ ןרָאפעג זיא יז .טלעטשעגוצ א ןייק יצניירק עבָאב יד
 -ָאטש א טימ ןרָאפעגוצ יז זיא בוטש םוצ ןוא ,ןאב רעד טימ ךָאנרעד ,רופ
 בוטש ןיא יז טָאה סעיסענ עריא עלא ןופ ןוא ,רעקעלג טימ ןאמרופ ןשיט
 ןוא ּפָאק ןגולק א טימ ךָאנ רעבָא ,ענייקז א רָאג-רָאג ןיוש טכארבעגנַײרא
 .טקעטשראפ זיא שינעטלעהאב ףיט א ןיא סָאװ ,ךָאנ ןעעז סָאװ ,ןגיוא טימ

 -לאהרעטנוא רעצרוק א ךָאנ ןוא ,טקוקעגמורא בוטש ןיא ךיז טָאה יז
 ,טסּוװעג ץלא ןיוש יז טָאה ,עלַײװ רעניילק א ףא ןעמעכָאנ ריא טימ גנוט
 ּפָאק ןגולק ריא טימ ןוא ,רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,טסּוװעג ,ךיז טוט ָאד סָאװ
 .ןעמענוצריפ סָאװ ןענאטשראפ ךיוא

 ןקיטיײנ םעד ןעקמאכענ טימ טשרעוצ טכאנרעדפא ןבלעז םעד טָאה יז
 ןוא ןעקמאכענ ןטיירגוצ ,ןעמעלא ראפ ,טלָאװעג טָאה יז ,טאהעג ךערּפשעג
 ,קיטכיזרָאפ רעייז ןעיניא םוצ ןעגנאגעגוצ זיא יז .ןבָאה טַײז ריא ףא יז
 טעשעגס ןעוו ,ןטאט ןראפ ייוו ךָאד טוט דניק רעדעי זא ,טסּוװעג טָאה יז
 ןטאט םעד ןעז -- ָאד טארפיב ,עדמערפ ךרוד רָאנ עליפא ,סטכעלש םיא
 :םעריוג קיטש א וצרעד ןַײז ןיילא ךָאנ ןוא ןרעדינּפָארא עלודעג ןַײז ןופ
 ןענָאק רָאג סניוזא ןטאט ןגעוװ ןלָאז עקמאכענ ןוא םעכָאנ ,טסייה סָאװ
 ?ןטכארט

 עבָאב יד טָאה -- ,רעבָא טַײז רערעדנא רעד ןופ .טכערעג עקאט ,ָאי --
 .טייג ָאד סָאװ ןיא ,עקמאכענ טינ טמענאב -- ,ןענַײט ןעמונעג יצניירק
 ,רעטשרע רעד טינ זיא רע .עוויוט סנטאט ריא ןיא רָאג טייג'ס ,טרעקראפ
 לָאמ סעדעי ןוא ,סניוזא טעשעג טלעװ רעד ףא ,רעטצעל רעד טינ ךיוא
 רָאנ ָאד ףראד עמ זא ,ןַײז רָאג ןָאק'ס .ןענערָאװאב ןעז ךיז ןעמ ףראד
 ,רעכַײלג ךָאד זיא ,יוזא ביוא ןוא .ןטראוורעביא טַײצ לקיטש טכעלש א
 סעוויוכעלאב ןוא ,טפעשעג ןיא גנע טרעוו'ס ןעוו סָאװ ,םעד טָאטשנָא זא
 טָאטשנָא זיא -- ,ןלָאצאב וצ ָאטינ זיא'ס זא ,לָאמא טפערט'ס ןוא וצ ןטערט

 .טפעשעג ןטכעלש: ;:רעטריסערעטניראפ 1
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 לָאמא ןעמ טוט --ןרעוװ ווערָאכ לָאמאטימ ןלָאז םיפטוש עלא זא ,םעד
 םיא טיג עמ ,טפעשעג םענופ סיורא רעִירפ םענייא טזָאל עמ זא .,יוזא
 ןעמָאנ ןַײז ףא רעביא ץלא טבַײרש עמ ,ךיז טזָאל'ס סָאװ ,ץלא רעביא
 רעדָא ,ךיז טלָאצעצ עמ זא ,רעביא טייג טַײצ עטכעלש יד זא ,ךָאנרעד ןוא
 סעוויוכעלאב טימ טקידנעראפ עמ רָאנ ,טינ עליפא ךיז טלָאצעצ עמ זא
 עמ ןעמעוו ,םענעי וצ םוא קירוצ ךיז ןעמ טרעק ,ןטנעצָארּפ עניילק ףא
 לָאמארעטַײװ ךיז ןָאק עמ ןוא ,טיורטראפ טַײצ רעגנע רעד ןיא םיא טָאה
 .ןלעטשפוא קירוצ ץלא רעטַײװ ןָאק עמ ,ןריפעצ טנעה יד

 לַײװ ,ןריפוצכרוד גנירג יוזא טינ סָאד זיא ףעטוש ןדמערפ א טימ --
 ןגייא ןא טימ רעבָא ,ןענערָאװאב קראטש ךיז ןעמ ףראד ןדמערפ א טימ
 ןעמעכָאנ טימ ןוא ,ןעקמאכענ טימ ,ריא טימ ,לאפ םע ד ןיא יװ ,דניק
 ?סרעסעב ןשטניוװ ןעד ךיז ןעמ ןָאק סָאװ זיא

 עקמאכענ ביוא זא ,טניימ יז :עבארעדא ,יצניירק עבָאב יד ,טניימ יז --
 -אב סָאד ןיילא רָאג יז טלָאװ ,ןטאט ריא ַײרטעג סעמעעב עקאט זיא
 :לאפ ןטסגרע ןיא -- ,טגָאזעג יז טָאה -- ,ןדער רימָאל םערָאװ .ןלעוװו טפראד
 ךיז ךָאנרעד ןבעגנַײא טינ ,עלילָאכ ,ךיז טעװ ןטאט םעד עליפא ביוא
 םיא טימ ןעמאזוצ זא ,ןעוועג רעסעב ןעד טלָאװ זיא ,סיפ יד ףא ןלעטש
 טינ רָאג טלאה'ס זא ,טארפיב ?טנורג וצ ןייג רעדניק יד ךיוא ןלָאז
 סָאד רָאנ זיא'ס ,טכעלש יוזא טינ רָאג ךָאנ ןענַײז ןטפעשעג יד ,ַײברעד
 עסַײמ יד זיב ךיוא ,ןעיירדרעביא ךיז ןעז ףראד עמ ןוא ,סטכעלש א רָאי
 .סיוא ןרעוו טעװ םיצירּפ יד טימ

 ,סע טסייה ,עקמאכענ ,ןיילא יז :עבארעדא .ןענייוו טינ ףראד עמ --
 ביוא ןוא ,ןטלאהרעטנוא ָאד ןעמעכָאנ ,ןָאק יז טַײװ יוװ ףא ,ןעז ףראד
 ץראה סָאד ןרעגנירגראפ ןטאט םעד יז לָאז -- דייר א ןַײז ןופרעד טעוו'ס
 ןכאז עניוזא זא ,דלאווג ןייק טינ זיא'ס זא ,ןייטשראפ וצ ןבעג םיא ןוא
 ,םירכָאס ןבַײלב םירכָאס :טינרָאג ןוא ,ןעשעג לָאמ ןייא טשינ ןיוש ןענַײז
 .רעביא ךיז טיירד עמ ןוא

 ,רונש רעד ,לקינייא ריא טימ טענַײטעג יצניירק עבָאב יד טָאה יוזא
 וצ טָאה סָאװ ,אזא יװ ןוא ענעראפרעדיקינייו א יװ ,עקמאכענ ,יז ןוא
 ןיא סָאװ-קינײװ טָאה ןוא טאהעג טשינ סעכַײש ןייק לָאמנייק טפעשעג
 ריא ןצראה ןפא שטָאכ .ןדיירעביא טזָאלעג ךיז טָאה -- ,ןענאטשראפ םעד
 יד ןדנעוװּוצּפָא ףא סענַײט ענייק ןוא גנורעדיוורעד ענייק רעבָא ,רעוװש
 .ןלעטשוצסיורא טאהעג טינ יז טָאה יצניירק עבָאב

 טינ ,ןופרעד טדערעג טשינ רעמ ןיוש ךָאנרעד טָאה יצניירק עבָאב יד
 יז יװ ,ןסעדוי טימ ,רעטכָאט רערעטלע ריא טימ ךיוא ןוא ןעלעטיג טימ
 ,ןעשיומ וצ ךַײלג ךיז טָאה יז רָאנ ,טאהעג עיידעב ָאי רעַירפ רעשפע טָאה
 :טדנעוועג ,רעוש סמעכָאנ ריא וצ

 -וק ריא ךָאנ רעטעּפש טכאנרעדפא ןא ןיא םיא יז טָאה -- ,ןטוכעמ --
 ךַײא בָאה'כ ,ןטוכעמ -- ,לקניוו א ןיא קידנפורּפָא םִיא ,ןָאטעג גָאז א ןעמ
 ריפ ףא רָאנ ,ןדיירעביא סעּפע ךַײא טימ טלָאװעג בָאה'כ .ןגָאז וצ סעּפע
 .ןגיוא
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 לָאמ סעדעי ּוװ ,לאז ןיא ןעמוקעגרָאפ לָאמ סָאד זיא ךערּפשעג רעד
 עשיומ ,רעכערּפשטימ עדייב ּוװ ןוא וועשָאכ א טסאג א ףוא ןעמ טמענ
 ןעמוקעגנַײרא ןיהא ןענַײז ייז רָאנ יװ ,ןבָאה ,יצניירק עבָאב יד ןוא
 .ןרעדנא ןגעקטנא סנייא ,ןעמונראפ ןלעטָאפ ייווצ

 ךיז ,קידנטערטוצ ךערּפשעג םוצ ,לָאמ סָאד טָאה יצניירק עבָאב יד
 לַײװ ,ןעקמאכענ טימ ךערּפשעג םוצ יװ ,ןענעפָאװאב טזומעג רעמ ליפ
 ,רעמיטנגייא רעד יא זיא סָאװ ,םעד ךיז ראפ טאהעג ךָאד יז טָאה ָאד
 -נדַײל רעמ רעד ךיוא ןוא ,ןעיניא םעד ןיא רעטנוואהאב-טסרעמ רעד יא
 ןטונימ עשּפיה ןוא טיירגעג שּפיה ָאד עקאט םורעד ךיז טָאה יז .רעקיד
 -אטימ ןרָאפסיורא טשינ יידעק ,ןעמונראפ ןסעומש עקיטַײז טימ ןעשיומ
 .ןטעלּפ ןָאק סָאװ ,סניוזא טימ לָאמ

 -טנגייא םוצ קידנטערטוצ ,טגָאזעג ףָאסעל רעבָא יז טָאה -- ,ןטוכעמ --
 עדאווא ,טינ סעצייא ןייק רימ אב ריא טגערפ עדאווא -- ,ןעיניא ןכעל
 ּפָאק םענעגייא רעַײא ,םעשאהכערָאב ,טָאה ריא ;ןגערפ טינ ריא טפראד
 טלָאװעג ךַײא ךיא טלָאװ ,ענעגייא ןא יװ ,טרָאפ רָאנ ;סעציײלּפ יד ףא
 ןעמוקעגּפָארא טציא ךיא ןיב םעד בילוצ ,ךעלטנגייא ןוא ,ןגָאז סעּפע
 ..ןרָאי יד טשינ ךיוא ןיוש ןענַײז'ס ןוא ,ערעווש א ןעוועג זיא עִיסענ יד
 רעַײא טימ ,רעטכָאט ןַײמ טימ ךיא ,רימ ןבָאה ווירב א סמעכָאנ ןופ רָאנ
 רימ ןבָאה .טינ רע טגָאזרעד סעּפע זא ,ןענאטשראפ ,עטסענעטוכעמ
 עקאט ןיוש ךיז רימ ןבָאה ,וועגא .ןָאט קוק א ןוא ןרָאפּפָארא ןסָאלשאב
 בָאה ָאד ןוא ,ךיוא ךעלקינייא יד טימ ןוא ןעקמאכענ טימ ןעז טלָאװעג
 ,טלאה ךיא רָאנ ,ןטלאהוצריפ ךַײא רעוװש רימ זיא'ס ...טסּוװרעד ךיז ךיא
 עמ יו ,ןוא ,דנאטשראפ ליפיווא טימ שטנעמ א-- ,ןטוכעמ ,ריא זא
 ןא ָאד טפראד ריא זא-- ןענרעל ךַײא אב טלעװ יד ךיז ףראד ,טגָאז
 ןגעוו ,סנטייווצ ןוא ,ןיילא ךיז ךעיוקימ ,סנטשרע -- ,ןָאט טכארט ןטסנרע
 .רעדניק יד

 -ייק אב ןענַײז טנַײרפ-עטוג עקירעביא ןייק ,ןטוכעמ ,רָאלק זיא'ס --
 טלָאז ,ןטוכעמ ,ריא יוװ ,םירישא םירכָאס עסיורג אב טארפיב ,ָאטינ םענ
 רעַײא זא ,טכער זיא'ס .ןעגנילשנַײא ליוו עמ ןוא טינ טניגראפ עמ .ןבעל
 יו ,ךעלרעפעג יוזא טינ רָאג ןסעמערעדניא זיא שינעיירדראפ קיטציא
 ףלעװ רָאנ סָאד ןלעװ ןשטנעמ עטכעלש ןעװ ,ןרעװ ןָאק'ס ךעלרעפעג
 ןעמָאנ רעד טשינ :ןעמָאנ רעד רעקירעד ךָאד זיא ,םירכָאס ,זדנוא אב
 א םענייא ןיא ןוא .ץלא סיוא ,טידערק סיוא ,שטנעמ סיוא :סיוא זיא
 ;ןיילא טסייו ריא סָאװ ,סָאד ןעשעג זדנוא ןופ ןרעדעי טימ ןָאק גָאט
 עמ ,ןלאפראפ ןרעװ סעוויוכ ענעגייא יד ,ןָא ךיז ןפיול סעוויוכעלאב
 .סיורא טשינ קירטש ןטפיילשראפ ןופ ןָאק עמ ןוא ןגרָאװרעד טרעוו
 -עג ,םעשאהכערָאב ,טָאה ריא .סנטַײצאב ןָאט סעּפע םורעד ףראד עמ
 -- ?יוזאיוו .ןָאטּפוא ליפ ָאד ךיז טזָאל ףליה רעייז טימ ןוא ,רעדניק עַײרט
 -עלאב סָאװ ,ןגעמראפ ןופ ץלא ןזא ,רָאלק .ןגָאז ךַײא ךיא רָאּפשראפ
 ןבעגעגרעביא סנטַײצאב ףראד ,ןפראוופורא ףורעד ךיז ןענָאק סעוויוכ
 ,ץלא ;ןעגנאלרעד טינ ןלָאז עדמערפ ןייק ןיהּוװ ,טנעה עניוזא ןיא ןרעוו
 -ענ סרעדניק עַײרטעג ףא ןרעװ טריפעגרעבירא ףראד ,ךיז טזָאל סָאװ

30 



 ןָא ןבייה ייז .רעביא ייז טערט ,ּפָא יז טערט ריא ,טשרעמיולק -- ,ןעמ
 סָאד .לַײװרעד ףא ךיז טרעטַײװרעד ןיילא ריא ןוא ,רעדנוזאב ןטעברא
 ,םעדייא ןרעטלע רעַײא רעביא ריא טיג ,לשָאמעל ,טפאנ ןטימ טפעשעג
 ;ןעמָאנ ןַײז ףא ןעמונעג טרעװ ןַײש-סלדנאה יד ,ןײטשדָארג עלעקנאי
 רעַײא ףא ןרעװ ןבירשעגרעביא ןָאק עריד יד ,ןעמעכָאנ-- רָאטנָאק יד
 -טלעג ןוא גנוריצ ןוא ,סע טסייה ,סעטסענעטוכעמ רעד ףא ,ןעמָאנ סבַײװ
 .טַײצ א זיב ףא ןרעװ טגיײלעגנַײרא טנעה ערעכיז ערעדנא ןיא ןעמוזעמ

 ןיוש טלאה'ס ןעוו ,לאפ םעד ףא זיא ץלא סָאד זא ,ךיז טייטשראפ --
 ?ןלעטש , ,עלילָאכ ,עקאט ןיוש ךיז ףראד עמ ןעוװ ,טיונ רעד אב עקאט

 א זא ,טינ ןעד טסייו רע .ןרעה וצ רעוװש סָאד עדאווא זיא'ס --
 יו ,רערעַײט ןעמָאנ רעד זיא ,ןטוכעמ ,ךַײא יװ ,אזא טארפיב ,שטנעמ
 ןגעוו טרָאװ עטכעלש סָאד ןרעהרעד וצ רָאנ לָאמ ןייא עליפא זא ,ץלא
 עקיטקארּפ רענעגייא ןופ רעבָא ;ןרעװ טיהאב עקאט ןעמ לָאז זיא ,ךיז
 ןענרעל ךיז ןעמ געמ ,טסּוװאב יװ ,עקיטקארּפ ןוא) ןגָאז ךַײא ךיא ןָאק
 טנַײה טינ ,לָאמא ןיוש ןעזעג סָאד טָאה עמ זא ,(ענעדַיי א אב עליפא
 רעבָא .ערעדנא אב ךיוא ,ןאמ םענעגייא םאב ,ךיז אב ךיוא ,טכאדעג
 -עבאראב וצ םענעי ,עלילָאכ ,טינ ןעוועג זיא ןיימ רעד יוויוזא ,רעקירעד
 :טשינרָאג זיא ,ןטלאהרעביא ךיז רעסאוו ןפא טַײצ רעגנע ןא ןיא רָאנ ,ןעוו
 יא טלעװ יד ,ןעגנאגעגרעביא זיא'ס רעבָא ,ןעשעג סָאװ ,ןעשעג זיא
 רעד ןוא ,רימ ןבילבעג ןענַײז רימ ןוא ,ןרָאװעג ווערָאכ טינ ,עלילָאכ
 .לכיומ ןכאז עניוזא סיוועג ךיוא זיא ןיילא רעטשרעבייא

 ךיא יו ,טינ טייטשראפ ריא ,ןָא ךימ טקוק ריא ,ןטוכעמ ,עז ךיא --
 ךיא סָאװ ,לאלכיב ןוא ,ליומ ןראפ ןעגנערב טנָאקעג רָאג סניוזא בָאה
 עכלעוו ןיא ,םינָאיניא עניוזא ןיא טרָאװ ןַײמ ןגָאז וצ טכער יד ךיז םענ
 ךיא .ןשימ ךיז לָאז בַײװ ןגייא רעַײא עליפא ,טזָאלרעד טינ טלָאװ ריא
 טָאה רעװ ןוא ,רימ ךָאנ טקישעג טָאה רעװ :ןגערפ ךימ טליוװ ריא ,עז
 עליפא סָאװ ,אזא טארפיב ,סעצייא ןבעג וצ ךַײא טביולרעד לאלכיב רימ
 .ןבעגעג טינ יז ךַײא ,טכוד ךַײא יו ,טלָאװ עניוס רעטסגרע רעַײא

 ,ןרעה סע ףראד סָאװ ,םעד ראפ רָאנ טינ-- םענעגנָא טינ עדאווא'ס --
 רעבָא .םענעגייא ןא טארפיב ,ןגָאז סָאד ףראד סָאװ ,םעד עליפא רָאנ
 זומ ,ַײרטעג לַײװ עק אט ,רענעגייא ןא לַײװ עק אט ,טדערעג קירוצ
 ןרעטיב א ןבעגנַײא ייהעלע ,ךיז ףא ןעמענ ןוא ןָאט לָאמא סָאד ןעמ
 .ענעגייא סעּפע ךָאד ןענַײז ,ןטוכעמ ,ךַײא טימ רימ ןוא .עליוכ א טּפעצער
 ערעַײא רָאנ יו ,רעמ טשינ ָאד ןעניימ רימ זא ,ןטוכעמ ,טינ טסעגראפ
 ןוא ,םינָאס יד ףא סטכעלש זא .,יוזא .עוויוט סרעדניק ערעזדנוא ןוא
 ,םעד ןיא רָאנ רעסיוא ,ןַײז דעשיוכ טינ טשינרָאג ןיא ָאד ריא טנָאק ךימ
 טאמיק ןיילא רעמיטנגייא רעד זיא ןלאפ עניוזא ןיא זא ,סייוו ךיא סָאװ
 ןעוועטאר וצ רָאנ לָאמ סעדעי טניימ רע ,דנילב זיא רע :טינ דאצ ןייק
 טלמעד ןענַײז ענעגייא ענַײז ןוא ,רָאנָאה ןַײז ,ןעמָאנ ןַײז ,דעװָאק ןַײז
 ףא זא ,ןזַײװרעד םיא ןוא געוו ןקיטכיר ןפא ןריפורא םיא וועיּוכעמ
 ןטכארט ןוא ןגייבראפ רָאנָאה םעד ,ןַײז לכיומ לָאמא ןעמ ףראד דעװָאק
 סעלא זיא ,ָאד ץלא ןיוש זיא ,ָאד זיא רעקיא רעד זא ןוא ,רעקיא ןגעוו
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 יא ,ןעמָאנ רעד יא ,דעװָאק רעד יא-- עליימעמ ןיוש טמוק עקירעביא
 -עג רענייק ןוא טלעטשעגפוא קירוצ ךָאנרעד טרעװ ץלא ,רָאנָאה רעד
 ןקיטכענ םעד טינ טקנעדעג עמ יװ ,דעװָאקמוא ןקיטכענ םעד טינ טקנעד
 ןיימ'כ לַײװ ,ערעטלע ןא טגלָאפ ןוא ךימ טרעה ,ןטוכעמ ,זא ,יוזא .גָאט
 -ניק ערעזדנוא ןוא סנעמעלא רעזדנוא רָאנ ,זייב ןייק טינ ,עלילָאכ ,ָאד
 .גָאט ןטוג ןקידעגרָאמ סרעד

 עבָאב רעד ןופ עדער עגנאל יד קידנרעהסיוא ,טָאה רעבשאמ עשיומ
 ַאי יװ סעּפע ריא ףא טַײצ וצ טַײצ ןופ טָאה רע .ןגיוושעג ,יצניירק
 ,ןעזסיורא טנָאקעג טינ ןפיוא-םושעב טָאה עמ .טקוקעג טשינ ןוא טקוקעג
 -עג לַײװ ,ןפורסיורא םיא אב טעװ עדער ָא-אזא רעפטנע ןא ראפ סָאװ
 -ראפ ןַײז טנָאקעג ָאד טָאה רעפטנע רעד ןוא ,רעווש םיא יז טָאה ןפָארט
 ראפ טציז'ס רעוװ ,קידנעקנעדעג ,סאק םענעטלאהעגפוא טימ רעדָא :ןדייש
 ןטעבעג יז טָאה רעװ ,סעמעעב עקאט , :ןָאט גערפ ןטלאק א רָאנ יז ,םיא
 טנַאקעג ךיז טָאה רע :רעגרע רעדָא ?!?ריא ךָאנ טקישעג טָאה רעװ ןוא
 ,לשַאמעל ,ןילורס עייגענעב יװ יוזא ,ןרעװ טכָאקעגפוא יוזא ןוא ןדניצנַא
 םילייק יד ןופ םיא ןוא ןטָארטעגנָא קראטש םיא טָאה רענעי ןעוו ,לָאמא
 ,ןסיוו טינ ןיוש ןוא ןעמוקנַײרא ןרָאצ ןדליוו ןיא לָאז רע ;טכארבעגסיורא
 רעסיוא ןוא ,טלמעד יװ ,טציא ךיוא ,טדער רע סָאװ ןוא טלאה רע ּוװ
 .?!בוטש ןַײמ ןופ סיורא, :ןעַײרשסיױא ,ןַײזטסּוװאב טאמיק רעסיוא ןוא ךיז
 ,שטנעמ א יװ ,טינ רעמ ךָאד זיא שטנעמ א :ךעלגעמ ןעוועג ָאד זיא ץלא
 אב ךיז קידנגערפנָא טשינ ,לריוג ןַײז ןעלדנאהאב טמוק עמ זא טארפיב
 ןַײז עליפא ,סנייצלא ןיוש זיא'ס ןכלעוו ,ןקוסעמ עליוכ א אב יװ ,םיא
 .רעפטנע אזא יא ,אזא יא ןַײז טנָאקעג טָאה'ס זא ,יוזא .ענָאקאס ענעגייא
 ןעזעגסיוא רָאנ טָאה רע .טרעפטנעעג טינ טשינרָאג רעבָא טָאה עשיומ
 ךאז ערעווש א ןפָארטעג לָאמאטימ סעּפע םיא טָאה'ס סָאװ ,שטנעמ א יװ
 זא ,סיורג יוזא זיא טַײקטפעלּפעג יד ןוא קערשרעד רעד ןעוװ ,ּפָאק ןיא
 ןוא ןעַײרשוצסיױא סָאד ןיילק וצ זיא זדלאה ןיא יירשעג רעטסערג רעד
 עבָאב יד טאמיק יװ ,קידנגַײװש ,טָאה רע .ןעגנערבסיורא קעטייוו םעד
 ריא ראפ ןעוועג וועיּוכעמ טשינ יװ םורעד ןוא ,טקרעמאב טשינ יצניירק
 סעּפע טָאה רע ביוא ןוא ,ןרעפטנעוצּפָא זיא-טיניסָאװ ריא ןוא ןַײז וצ עציוי
 טכאד ,ךיוא סָאד יא ,ןיילא ךיז וצ רָאנ יװ ןעוועג סָאד זיא ,טגָאזעג ַאי
 :טעשטּפעשעג ןבָאה ןּפיל ענַײז סָאװ ,טרעהעג טשינ ןרעיוא יד ןבָאה ,ךיז

 טסייה ,זיא-- ,טגָאזעג ןיילא ךיז וצ ליטש רע טָאה -- ,יוזא ,ךא --
 טשינ ןיוש ןענַײז ערעטנעענ ןייק ןוא ,סעצייא אב ןיוש סע טלאה ,סע
 א יװ ,דמערפ רעד ןופ ןבַײרשסיױא טזומעג ןיוש טָאה עמ ןוא ,ןעוועג
 טסייה ,רעדייא זיא ,יוזא ..ראדנערא ןא עליוכ א וצ רעטקָאד ןשיטָאטש
 ענעגייא ןיוש ןענַײז ,טכארטרעד וצרעד ךיז ןבָאה עדמערפ ךָאנ ,סע
 -בלאה ןימ א סעּפע ָאד עשיומ טָאה -- ..!אנ .ןלאפעג קנאדעג ןפא רעדניק
 טשינ ,רעדיו ןוא ןביוהעגפוא לעטָאפ ןופ ךיז ,ןָאטעג גָאז ןטּפמעדעג
 ןזַײװּוצסיױרא קיטיינ ראפ ןענופעג טשינ ,יצניירק עבָאב יד קידנקרעמאב
 ריא עייגענעב ץערעכערעד ןוא טַײקידנעטשנָא לסיב עטסדנימ ןייק עליפא
 טכאניעטוג ןייק טינ עליפא ןוא ,ןגָאז וצ ריא טרָאװ ןייא עליפא שטָאכ
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 עטגָאזעג ןביוא יד טימ ןוא ןביוהעגפוא ךיז טָאה רע ,ןיינ .ןענעגעזעג םוצ
 .עדנע -- ןוא ןעוועג עציוי ריא ראפ ןיוש ךיוא יוװ ,ךיז ראפ רעטרעוו רָאּפ

 ,עשיומ יו ,שטנעמ אזא ןופ זיא סיוװעג ,יוזא טינ ןעמ טוט סיוועג
 ךיז לָאז ,רעבָא טַײז רערעדנא רעד ןופ .ןטראוו וצ ןעוועג טינ סניוזא
 -דנאה ןוװּורּפ ,ךעלגעמ ,רע לָאז ,ןוא ןלעטש עגאל ןַײז ןיא רערעדנא ןא
 .שרעדנא ןעל

 לאז ןופ טלמעד רעבשאמ עשיומ זיא םעד טימ ךערע ןא טָא ,רעציקא
 ןא, ךָאד ןגָאז רימ רעבָא ,יזא טארוקא טינ רעשפע ךעלגעמ .סיורא
 ךיוא ןיוש סָאד זיא ,שרעדנא לסיב א ךיוא עליפא ןעוו לַײװ ,"ךערע
 ,טמעשראפ ןבילבעג זיא יצניירק עבָאב יד יבא ,קיטכיוו קירעביא טשינ
 .,טקידנעעג סעכילש ריא ךיז טָאה םעד טימ רָאנ יבא ןוא ,טשינרַאג אב .הד
 .טשינרָאג טימ רעטַײװ .הד

 יז .ןטלאהראפ טשינ ןיא ךערּפשעג ןכָאנ גנאל ןיוש ךיז טָאה יז
 -עגּפָא טַײז א ןיא ןעמעכָאנ יז טָאה רָאנ ןרָאפ ןראפ .טלַײעג םייהא טָאה
 :טגָאזעג ןוא ןפור

 ןיא ןעוט ןרעטלע סָאװ ,טנָאקעג סָאװ ,ןָאטעג בָאה ,דניק ,ךיא --
 טינ ,טגָאזעג סָאװ ,טגָאזעג ,טדערעג בָאה ,ןעמוקעג ןיב :ןלאפ עניוזא
 ןיא :סיוא טשינ טכאמ'ס רעבָא ,טרעפטנעעג טינ רע טָאה רימ .טלעוּפעג
 ךיז רע טעװ טַײצ רעקיטכיר רעד ןיא ןוא ,טּפאלקעגנָא ןיוש זיא ריט
 ןקירעביא ןטימ ןוא .טשינ רע ןָאק רעמ ,ןגָאלשרעד טציא זיא רע .ןפורּפַא
 -רעטנוא וטסעװ טנעמָאמ ןקיטיינ ןיא זא ,ריד ףא ןיוש ךיז ךיא זָאלראפ
 .ןקיטיינ ןטימ ןעמוק

 -נאגעגמורא שטנעמ בלאה ךערּפשעג םענעי ןופ ןיא רעבשאמ עשיומ
 טדער עמ סָאװ ,טרעהעג טינ טפָא טָאה רע ,טיירטשעצ ןעוועג זיא רע .ןעג
 לָאמ ליפ עגארפ עבלעז יד ןוא ענייא טזומעג םיא טָאה עמ ןוא ,םיא וצ
 טָאה רָאנ סנייא .ליוו עמ סָאװ ,ןענאטשראפ טָאה רע זיב ,ןרעזאכרעביא
 סָאװ ןטלאה וצ ךיז טַײקנגָארטראפ רעליטש ןַײז ןיא-- טסּוװעג ָאי רע
 ,ןזָאלנַײרא טינ ךיז ןכערּפשעג ענייק ןיא םיא טימ ,ןעמעכָאנ ןופ רעטַײװ
 ,םענייא ףא יװ ,םוראנטניה קוק א םיא ףא טּפאכעג רע טָאה טפָא ןוא
 טָאה סָאװ ,אזא ףא יו ,ךאז ענייש ןייק טינ רָאג ןעגנאגאב םיא זיא סָאװ
 ..ןגרָאװעג טכאנאב ןטימניא לָאמא סעּפע םיא

 א .ג

 ַאד ןוא-- :רעגרע .יצניירק עבָאב רעד אב ןטלאהעג ןיוש טָאה'ס ,ָאי
 ךערּפשעג ןכָאנ טָאה רעבשאמ עשיומ--- דָאס ןטייווצ א סיוא רימ ןגָאז
 -ייק זא ,םייהעג ,לָאמא טכאנראפ א םענייא ןיא ,יצניירק עבָאב רעד טימ
 ,ןשטנעמ-בוטש יד ןופ טינ ךיוא עליפא ןוא טַײל-רָאטנָאק יד ןופ טינ ,רענ
 -לקניוו ןַײז ,ןאמ-סגנויורטראפ ןַײז ךיז וצ ןפור טזָאלעג ,ןקרעמאב ןלָאז
 .גרובליז לקיציא ,טאקָאוװדא

 ןעלקיציא וצ עשיומ טגעלפ ,ןלאפ ערעדנא עלא ןיא ,לָאמשרעדנא ןא
 סָאד רָאנ ןרעג טינ רענייק טגעלפ ןפור םיא ךיז וצ לַײװ ,ןייג םייהא
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 םיא טָאה ןוא סיורא רעדעג םענעמונעגנָא-ןיימעגלא ןופ עשיומ זיא לָאמ
 ןרעג רָאג טינ ,טגָאזעג יװ ,ןגרובליז לקיציא טָאה עמ .ךיז וצ ןטעבראפ
 ךיז טקיטיײנ עמ זא סָאװ ,טַײל ענעי ןופ ןעוועג זיא'ס סעמכאמ ,טאהעג
 טינ ךיז טקור עמ ןוא רעטַײװ סָאװ ייז ןופ ךיז ןעמ טלאה ,ייז ןיא טינ
 .טפאשעוויורק רעקירעביא ןיא ייז וצ

 ןטלָאװ רימ ןעוו סָאװ ,לקיציא ןימ סָאד ,לטיּפאק רעדנוזאב א'ס
 .טריפראפ טַײװ וצ זדנוא סע טלָאװ ,טלייצרעד םיא ןגעוו ךעלריפסיוא
 רעטרעוו רָאּפ א טימ רָאנ רימ ןלעװ ןעיניא ןקיפיולרָאפ ןבילוצ רָאנ
 :ןגָאז סָאװ טָא םיא ןגעוו

 ןיא טרידוטש טשינ .ןטַײקַיײּפ עטוג ןוא ּפָאק ןטוג א טימ שטנעמ א
 ,טקידנעעג טינ טעטלוקאפ ןשידירוי ןייק ,ןטעטיסרעווינוא ןוא ןלושכיוה
 -עג טכער ןלענימירק ןוא ןליוויצ ןופ סקעדָאק םעד רע טָאה ךָאד ןוא
 ןבָאה עליפא סרעסייו עלענָאיסעּפָארּפ עסיורג ןוא ,רענייק יװ ,טסּוװ
 .ןענרעל ךיז םיא וצ ןעמוק טגעמעג

 -יב .טצונעגסיוא םיא ןבָאה ןשטנעמ-קראמ ןוא ,טסּוװעג סע טָאה עמ
 טזָאלעג ןוא ,ןעװעג טינ רע זיא רעסַײראב רעקירעביא ןייק זא ,טארפ
 םענופ טַײקירעװש ןוא טַײקיטכיװ רעד טיול טשינ ךיז רע טָאה ןלָאצאב
 ןוא דנאטש םעד טיול רָאנ ,ןעמוקעג םיא וצ זיא עמ ןכלעוו טימ ,ןעיניא
 .ןעיניא םענופ רעמיטנגייא םענופ טַײקכעלגעמראפ

 ךַײר ,רעכיז ,טלָאװ טרָא ןַײז ףא רערעדנא ןא :ןיושראּפ רענדָאמ א
 לָאמא טגעלפ רע .ןזירּפאק ענַײז טאהעג ךיז טָאה רע .טינ -- רע ,ןרָאװעג
 קידנקוק ,טניוטשעג טָאה עמ סָאװ ,זַײרּפ אזא ןשטנעמ ןכַײר א ןטָאבנָא
 -נוזעג זיא ,טינ טניול'ס-- ,טגָאזעג רע טָאה-- ,טינ בוא רָאנ .םיא ףא
 -ראפ ןעװעג רעבָא זיא עמ .ןרעדנא ןא וצ ןייג ךיז ןעמ ןָאק ,טייהרעט
 עטסטיירדראפ עלא ןוא םינָאיניא עטסרעווש עלא ןוא ,םיא ןיא טביילג
 םאב ןטקארטנָאק ענעבירשעג-טכעלש סעמכאמ ,ןשינעדָאל ןוא םיקָאסא
 ןוא ,ןרעטנָאלּפפוא ןעמונעגרעטנוא ךיז לקיציא טָאה ,םיקָאסא יד ןסילש
 ,טליּפשראפ ראפ שינעדָאל יד ןטלאהעג ןיוש טָאה עמ ןעוו ,ןלאפ ליפ ןיא
 -ייה רעטכירעגמוא רעד רָאג ןעמוקעגסיורא ,ןטַײקַיײפ ענַײז קנאדא ,זיא
 .ןענּוװעג שינעדָאל יד טָאה עמ :ךעּפ

 ןעועג וצרעד לקיציא רעבָא זיא ,ןעוועג טוג רעייז טלָאװ ץלא סָאד
 -נדַײל טליּפשעג טָאה רע .ןטרָאק ףא--ךאז א רענייא ףא רעקנארק א
 זיב ,ןטסנידראפ עשּפיה רָאג ענעגייא ענַײז ןליּפשראפ זיב ,ךעלטפאש
 ןליטש א--ןטאט םענעגייא ןַײז ןופ קעטנָאיאמ קיטש ץנאג א ןליּפשראפ
 .ןטאט םעד ,םיא טָאה רע ןוא ,דיכָאינעב א ןעוועג זיא רע ןכלעוו אב ,ןדַיי
 טָאה'ס סָאװ ,סָאד ךיוא טליּפשראפ טָאה רע .רעזַײה יד ןיא טאמיק טזָאלעג
 -עג ךָאנרעד ,ןעִילעג רעִירפ -- רעווש ןכעלגעמראפ ןַײז אב ,טזָאלעג ךיז
 ריא רע טָאה לָאמ סעדעי סָאװ ,בַײװ םאב טנייװעגסיוא ךָאנרעד ,ןעמונ
 זא ןוא ,טינ רעמ זא ןוא ,לָאמ עטצעל'ס זיא'ס זא ,ןיוש זא ,טדערעגנַײא
 םאב טָאה רע סָאװ ,טלעג סָאד טַײל-ןטרָאק ענַײז ןרעקמוא רָאנ ףראד רע
 טליּפשראפ טָאה לקיציא ,טרָאװ ןייא טימ .טליּפשראפ ייז אב לָאמ ןטצעל
 -גַײרא ךָאנ רע טָאה .ןיילא רע ---קיניײװ ןעוועג םיא סָאד זיא .סנגעמראפ
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 ןוא ענַײפ רָאג ןופ טַײלעגנוי ליפ געוו ןופ טריפעגּפָארא ןוא טּפעלשעג
 ןרָאװעג טרינַיור ןיילא ,ףָאסלָאקּפָאס ,ןענַײז ייז ךיוא סָאװ ,רעזַײה עכַײר
 .סעילימאפ עצנאג טרינַיור ךיוא ןוא

 רעייז ךָאנ סָאד יא ,לקירטש-רעקוצ א ףא-- רעטיב טקידנעעג טָאה רע
 לַײװרעד .ןעגנאהעגפוא ךיז ,ץעגרע טערטּפָא ןא ןיא ,טרָא סעִימ א ןיא
 -נָא ןוא גָאװ סיורג רע טָאה לַײװרעד ,טצונעג םיא םירכָאס ןבָאה רעבַא
 טאהעג רע טָאה ,ןטַײקַיײפ ,טגָאזעג יװ ,ענַײז רעסיוא לַײװ ,טאהעג ןעז
 אב ,טַײל עניוזא אב ,גולפ ןיא ,ןטלעז ןזיא סָאװ ,עלַײמ א ענייא ךָאנ
 ,טרָאװ רָאװ ,טַײקכעלטנרָא :ךעלמענ .ןעניפעג וצ סָאד ,ןשטנעמ-ןטרָאק
 טגעמעג םיא ףא ךיז טָאה עמ .דָאס-לאב רעסיורג א-- טשרעקירעד ןוא
 סעמ א יװ זיא ,טיורטראפ םיא טָאה'ס רעװ .גנוטסעפ א ףא יװ ןזָאלראפ
 ראפ לָאמנייק עַאר סמענעי וצ זיא ליומ ןַײ ז ןופ ןוא ,אש -- רעווייק ןיא
 ,ךאפ ןַײז ןופ ערעדנא יו טשינ .ןעמוקעגסיורא טינ טרָאװ ןייק םענייק
 רע טליּפש ,ןעיניא ןייא םיא ןעיורטראפ ,לשָאמעל ,םידָאדצ ייווצ ןעוו
 טעוװ עמ ןעמעוו ףא ,ןרעגנירג םעד ןבַײלקסיױא ךיז טזָאל ,סיוא םיא ףא
 ,סָאד ןצונסיוא ַײברעד ךָאנ טוט ןוא ,ןעניוועג ןענָאק רערעכיז ןוא רעטכַײל
 .טינ -- רע .טסּוװרעד ,דאצ ןרעכאווש ןופ ,ןטייווצ ןופ ךיז טָאה רע סָאװ
 ןַײז רעטשרע רעד םיא טָאה'ס רעװ ,רעטשרע רעד ןעמוקעג זיא'ס רעוו
 -עגנָא סָאװרָאנ ןוא ןעמוקעג זיא רעטייווצ רעד זא זיא ,טיורטראפ דאצ
 -ראפ וצ ןסערעטניא ענַײז ןטעב םיא ןוא ןעיניא םענעי ןופ ןדייר וצ ןביוה
 ,ןעמונראפ זיא רע ,ןיינ :טגָאזעג ,טגָאזעגּפָא ךַײלג ךיז רע טָאה ,ןטערט
 ,דאצ ןטייווצ ןופ ןסערעטניא יד ןיוש טערטראפ רע

 ןדאלעגנַײא רעבשאמ עשיומ וצ לָאמ סָאד זיא גרובליז לקיציא רעד טָא
 ןַײז ןיא ריט רעטכאמראפ א רעטניה רעבשאמ עשיומ טימ יידעק ,ןרָאװעג
 .ןטאראב ךיז םיא טימ ןוא ןבַײלב רעקלא

 ןיא םוא םיא ןעייג סעראמכ זא ,טלייצרעד םיא טָאה רעבשאמ עשיומ
 טינ ךָאנ ךָאט ןיא זיא עגאל יד ,סעמע .טיירדראפ קראטש זיא רע :ּפָאק
 -עמ-עסאק רָאנ ,רעטוג א ,לָאמעלא יװ ,זיא סנאלאב רעד ,ךעלרעפעג יוזא
 יד רעבָא ,סעוויוכ עסיורג טימ עדמערפ אב טקעטש רע .ךאווש -- ןעמוז
 םיא טמוק'ס סָאװ ןוא קידלוש םיא ןענַײז סָאװ ,יד עלא זא ,אזא זיא טַײצ
 ,סָאד ,טרעקראפ .טַײצ רעד וצ ןלָאצ טינ לָאמ סָאד רעכיז ןלעװ ,ייז אב
 ןלָאצ ןוומ רע טעװ ,םיא ןופ טמוק'ס סָאװ ,קידלוש זיא רע סָאװ
 ,עשיומ ,רע יװ ,אזא ראפ ,טסייוו ,לקיציא ,רע יװ ,זיא ,שרעדנא לַײװ
 .ףעלאכ א

 ינוא טידערק רעד ,טָארקנאב זיא -- טשינ ,ןלָאצ זומ ,רע יװ ,אזא --
 ןענָאק טינ רע טעװ ןלָאצ ןוא .ןלעטשוצפוא טינ לָאמנייק ןיוש ,ןסירעגרעט
 -לעוו ,ןדנעטשמוא ןוא םימַײט ענעדיישראפ רעביא -- סיורָאפ סע טעז רע
 -רעד ,סעמע .טינ טסייוו רע עכלעוו ןוא ָאי לסיב א טסייוו ,לקיציא ,רע עכ
 -עג ןַאק'ס ,ןטלאה ןָאק'ס רעבָא ,ַײברעד ,עלילָאכ ,טינ ךָאנ סע טלאה לַײװ
 טינ טלמעד ןלעוו ןענָאמ ןעמוק ןוא ,ָאש ףא ָאש ןופ ,גָאט ףא גָאט ןופ ןעש
 ךיוא רָאנ ,ןעגנאגעגסיוא ןיוש ןענַײז םינאמז-לסקעוו ערעייז סָאװ ,יד רָאנ
 עניוזא ןיא ןטכארט םירכָאס .ךיז טריפ'ס יװ ,טינ ךָאנ סָאװ ,יד עליפא
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 ,עשיומ ,רע זא ,טסייו עמ ,םיא ןעק עמ .ךיוא -- רע .עצייא ןא ןלאפ
 רעשירכָאס ןימ א ןופ .הד ,סמענעי -- ערעדנא יװ ,עלילָאכ ,טינ ָאד טניימ
 לקיטש עטכעלש סָאד רָאנ ָאד טניימ רע !טָאג טיהאב .ןרעוװ ךַײר עפיירס
 זא ,ךָאנרעד ןוא ,ןענערָאװאב ,רעסיוועג א ראפ יװ ,ךיז ,ןטראוורעביא טַײצ
 ענַײז ןיא רעדיוו ןוא ןבָאה םענָאּפ ַײרפ א רעדיוו רע לָאז ,רעבירא טעוו'ס
 ןַײז ךָאנ ןָאק'ס ,סעמע .ןעמוקנַײרא סעגערב עטליטשעגנַײא ,עכעלטנרַא
 טשינרָאג ָאד ךָאנ לַאז עמ זא ,ןעשעג טינ טשינרָאג ָאד ךָאנ לָאזס זא
 ףא ,םיא ףא ךיז רע טזָאלראפ ,ךעלריטאנ ,טלמעד ןוא ,ןעמענריפ ןפראד
 ךיז ךערּפשעג ןקיטציא רעייז ןופ רענייק טעוו ליומ ןַײז ןופ זא ,ןעלקיציא
 רע טָאה ,לאפ ןטסטרעדנוה ןפא ,סלאפנלא רָאנ ,ןסיוורעד טינ טשינרָאג
 :ןעצייסיוא םיא טימ ךיז ליוו ןוא ןפורעג טציא ,ןעלקיציא ,םיא

 ,ךיז טזָאל'ס ןוא ךַײלג זיא'ס יצ ,קנאדעג א זיא יצ ,רע טניימ יוװ --
 יד ןזָאל ,ןזָאלסױרא סעפטוש ןופ ענַײז רעדניק יד ,םענָאּפעל ,לָאז רע
 יז ןופ ,טשרעמיולק ,טייג ,ןיילא עשיומ ,רע :ןעמענ ערעייז ףא ןטפעשעג
 טלָאצ רע ביוא ןוא ,ע נ ַײ ז רָאנ ןסייה ןלָאז סעוויוכ יד זא יוזא ,קעווא
 סָאד ןוא רעדניק יד רעבַא ,טינ טלָאצ ןיילא רע זא ,ןסייה סע לָאז ,טינ
 ...טַײז א ןיא ןבַײלב טפעשעג

 דרָאב רעד ןופ ןּפיל יד ןענַײז ,טדערעג סָאד טָאה רע סייב ,ןעשיומ אב
 טינ ןדייר טלָאװעג ןוא טגלָאפעג טינ ךיוא טפָא םיא ןבָאה יז .ןעגנורּפשעג
 ,טסָאקעג םיא טָאה ימ סיורג .ןעגנערבסיורא טלָאזעג טָאה רע סָאװ ,סָאד
 -רעניא רעד וצ ךָאנ רע טָאה טפָא ןוא ,ןשרעהאב טסבלעז ךיז לָאז רע
 עלַײװ עלא טָאה רע עכלעוו ,רעגניפ יד ךיוא ןצונאב טזומעג ימ רעכעל
 ןגלָאפ טינ ןופ ןטלאהּפָא יז יידעק ,טלעטשעגוצ ןּפיל עקידנצנאט יד וצ
 .גנוגערפוא ןופ ןוא

 -נרעטיצ ןַײז ןופ ,רעטרעוו עטשרע ענַײז ןופ ןיוש טָאה גרובליז לקיציא
 יז ךָארב א ראפ סָאװ ןופ ,טקרעמאב ,ןּפיל עקידנצנאט ןוא לָאק ןקיד
 ,קידנעעז טינ ןכאמ ךיז יידעק ,ןעשיומ ףא ןקוק וצ טינ יידעק ןוא ,ןעמוק
 וצ יידעק ,ךיוא טָאה רע .ןטלאהעג ּפָארא דרע רעד וצ ּפָאק םעד רע טָאה
 ,רעגייטש ןַײז יו ,ןכאמ רעטכַײל ץראה סָאד םיא ןוא ןעשיומ ןקַיוראב
 טעברא ןא ךעיומ ןפראש ןַײז טימ ,ךערּפשעג ןסייב ןיוש ,ךיגפא ,ךיגפא
 ,רע טָאה ,ןדייר ןיא ןטלאהעג ךָאנ טָאה ,עשיומ ,רענעי סייב ןוא ,ןָאטעג
 סָאװ ,רעטקָאד רעטינעג א יו ,טײרגעגנָא טאהעג רעפטנע םעד ןיוש ,לקיציא
 רע ןוא ,קנערק יד רָאלק ןיוש םיא זיא עליוכ םענופ רעטרעוװ עטשרע יד ןופ
 ,ךָאד .ןייגרעדנאנאפ ךיז סעכיראאב עליוכ םעד ןזָאל ןיוש טרָאּפשראפ
 טָאה עשיומ זא ןוא ,ןגָאלשעגרעביא טינ םיא רע טָאה ,דעװָאק סעמכאמ
 :ןָאטעג גָאז א דלאב לקיציא טָאה ,טקידנעראפ

 -יומ בער ךָאד טגָאז לַײװרעד !ךיז טזָאל עדאווא ,ךַײלג זיא עדאווא --
 ןעמ טעװ ,יײברעד ןטלאה טעוו'ס זא ןוא ,ירפ וצ ךָאנ זיא'ס זא ,ןיילא עש
 ,ןעמעלא ראפ .ןדיישראפ !סָאד ןעמ טכאמ יוזאיו !ךיז טזָאל סיוועג ,ןעז
 -על ,טפעשעג-טפאנ ןַײז ןופ ןַײש-סלדנאה יד זא ,ןעז ןפראד ןעמ טעװ
 -דָארג עלעקנאי םעדייא ןַײז ןופ ןעמָאנ ןפא ןרעװ ןעמונעג לָאז ,לשָאמ
 זיוה סָאד ךיוא זא ,ןעז ןפראד ,עשיומ בער ,רע טעװ ,ןעמעלא ראפ .ןייטש
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 ףֹא ךיוא ןלָאז ,טגָאמראפ רע ביוא ,רעטיג עכעלגעוואבמוא ערעדנא ןוא
 "אב זא ,ךעלדנעטשראפ .ןרעוװ ןבירשעגרעביא ןעמָאנ שרעדנא סנצעמע
 ןפראד ,.אא םיצייפכ ,ןעמוזעמ-טלעג ,גנוריצ ,ליּפשַײב םוצ ,יװ ,עכעלגעוו
 ףא ,טנעה ערעכיז ןיא ןרעװ ןבעגעגרעביא ןוא ןעמונעגקעווא זיוה ןופ
 רָאטנָאק רעד רעהעג עשז סָאװ .ןזָאלראפ ךיז ןָאק עשיומ בער ןעמעוו
 -סקעוו ןבעגסיורא ןַײז ךעלגעמ רעשפע טעוו'ס ,ןעז ךָאנ ןעמ טעװ ,ןיילא
 ןעִילעג ,טשרעמיולק ,טָאה ,עשיומ בער ,רע סָאװ ,עמוס רעשּפיה א ףא ןעל
 ףא ןבַײלב לָאז רָאטנָאק יד זא ,ליוו רע ביוא ,ןעמעכָאנ םעדייא ןַײז אב
 ךיז טעוו ייז ןגעוו סָאװ ,ןטַײקכעלגעמ ערעדנא ךיוא ןאראפ .ןעמָאנ סמענעי
 ,ןעלקיציא ,םיא ,עשיומ בער ,רע לָאז ,סלאפנלא .ןָאט טכארט א ןזָאל ךָאנ
 ןיא ןוא ,ןטכיראב רעטּפָא סָאװ םיא רע לָאז ,ןבעג ןסיוו וצ טַײצ רעד וצ
 ןַײז רעכיז געמ רע .עקיטיינ סָאד ןרעוו ןָאטעג ןיוש טצעװ טנעמָאמ ןקיטיינ
 .ןעלקיציא ףא ,םיא ףא ןזָאלראפ ךיז ןוא

 -ךאפ רעכעלנייוועג ןַײז רעסיוא ,סיוא טעז ,ָאד טָאה גרובליז לקיציא
 ןעשיומ וצ דַײלטימ רעדנוזאב א סעּפע טאהעג ,טַײקטריסערעטניראפ
 ךָאד ,ןעװעגַײב גונעג ןדנאטש עשיטנעילקישירכָאס עניוזא זיא רע שטָאכ
 רע ,ערעדנא עלא ןופ טלײטעגסױא סעּפע לאפ רעד טָא םיא ךיז טָאה
 וצ ןטסעבמא טנעַילק םעד ןעז רעקיטכירפוא ןוא רעמעראוו רעמ לָאז
 .ןרעגנירגראפ טימעג ןַײז םיא ךעלגעמ טַײװ יוװ ןוא ןעצייא

 עשיומ :ןבעגעגנַײא ךיז טָאה ,ןבעגעגנַײא םיא ךיז טָאה סָאד לפיוו ףא
 -קעווא סלקיציא ראפ ןוא ,ןדײרנַײא טזָאלעג עקאט ,יוו-טינ-יוו ,ךיז טָאה
 ףא ןיוש ,םיא טימ ךיז טַײקנגָארטעצ סיורג ןופ ןוא טקנאדעג םיא ןייג
 ,ךעלריטאנ .טנגעזעג לָאמ עכעלטע ךיז עליפא ,קידנעייטש לעוװש רעד
 טלָאװ רעװ סָאװ ,סָאד ןיוש ןיילא :סרעווש גונעג ןבילבעג ךיוא םיא זיא
 רע זא ,ַײברעד ןטלאה טעװ ,רעבשאמ עשיומ ,רע זא ,טכירעג סע ךיז
 ךיז וצ ןדאלנַײא דָאס אזא ףא גרובליז לקיציא ןַײז ןעגנּוװצעג טעװו
 עניוזא ןוא ןרעדנוזּפָא ךיז ןריט עטכאמראפ רעטניה םיא טימ ,םייהא
 ןבעל ןיא ןוא ,ןעשעג זיא--ןעשעג :עליימ רָאנ .ןריפ ןכערּפשעג רָאג
 רָאנ ,ןקַיוראב טלָאװעג ןיוש ךיז טָאה עשיומ ...סנדיישראפ רָאפ טמוק
 בוטש ןופ ןטײלאבּפָארא גרובליז לקיציא ןזיוואב ךָאנ טָאה רע רעדייא
 ידוד בער ןופ ךעילָאש א ןזיוואב ךיז טָאה יוזא ,לעװש רעד ןופ ןוא
 -וק רעכיג סָאװ לָאז רע ,עשַאקאב א טימ טקישעגוצ םיא וצ ווָאר םעד
 .ןבָאה קיטיינ םיא ףראד ווָאר רעד ,םיא ףא טראוו ווָאר רעד -- ןעמ

 געט עטצעל יד ךיז טָאה ידוד בער יװ ,םעד ךָאנ ןעוועג זיא סָאד
 ,סעמע ,ָאי--?טכאמעג ..טגײלעגנַײרא טעב ןיא ךיז ןוא טכאמעג קנארק
 זא ,ליפיוזא ףא טינ רעבָא ,ןעוװעג קנארק עקאט ךיוא רע זיא לסיב א
 לָאז רע יידעק ,ךיז רע טָאה טגיילעג ןוא ,ןגייל טעב ןיא ךיז לָאז רע
 םיא טימ ןוא יקסווָאנאי רעטקָאד םעד ךיז וצ ןדאלנַײא ןוא ןפור ןענָאק
 .ךערּפשעג ןקידנעמוק רעטַײװ דלאב םעד ןבָאה

 -ייא ,רעריפנָא-טָאטש עטלא ייווצ ,יקסווָאנאי ןוא ידוד בער ,עדייב
 רעד ,עליהעק רעשידַיי רעד ןופ ,רענױװנַײא-טָאטש ווָאר סָאד ןופ רענ
 ,יקסווָאנאי ,רע סָאװ ,רעשיליוּפ רעד ןופ ,טַײהרעדנימ רעד ןופ -- רעטייווצ
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 -רעטסיולק ריא ןוא רעגרָאזראפ-טּפיוה ריא ,רעיײטשרָאפ ריא ןעוועג זיא
 -ווָאנאי ןוא ידוד בער ,עדייב יד ךיז ןבָאה לָאמ ןייא טשינ .יישטאנזאק
 -עק עדייב ןבָאה עכלעוו ,ןסערעטניא עניימעגלא אב ןגָאלשעגנָא ,יקס
 דעװָאק ןבעגעגּפָא ערעדנא סָאד סנייא ךיז ןבָאה ייז .טרירעגנָא סעליה
 ,םינָאיניא עקיטיינ יד רעדנאנאטימ לָאמ סעדעי ןוא ,ןלאפ עניוזא ןיא
 עקיטיינ ןיא טינ ןיוש עליפא זא יוזא ;טעדאלעגנַײא ,ןפיוא ןקירעהעג א ףא
 ,סע טסייה ,טאטש ןוא טמא ןטיול רָאנ ןיילא ,ךיוא ייז ןענַײז םינָאיניא
 סנייא טדנעװעג טַײצ וצ טַײצ ןופ ךיז ןבָאה ,ןעוועג טנַײרפ עלעַיציּפַא
 -עג סָאװ ןוא ;טנגעגאב ןעוו ,טסירגעג ךעלפעה רעייז ךיז ,ןטייווצ םוצ
 ןוא ןעוועג קנארק זיא ידוד בער ןעוו ,לָאמ סעדעי זיא ,ןיקסווָאנאי טרעה
 ,רעגנעל ןציזּפָא רע טגעלפ ,טיזיו א ףא ןפורעג םיא וצ םיא טָאה עמ
 ךָאנ ןגעו ,קנערק רעד רעסיוא ,טגעלפ ,עליוכ ןכעלנייועג א אב יװ
 ךיז סטלָאצעג-רעטקָאד ןופ עליפא לָאמ סעדעי ןוא ןסעומש םינָאיניא
 .ןגָאזּפָא

 ידוד בער טָאה ,ןידוד בער וצ ןעמוקעג זיא יקסווָאנאי זא ,לָאמ סָאד
 :טגָאזעג ךַײלג םיא

 .שינרעגרע ןופ קנארק יװ ,קנארק ךעלרעּפרעק יוזא טינ זיא רע --
 ןסיש ןטימ ,םיצירּפ יד טימ ןעיניא םעד ,יקסווָאנאי ,םאטסימ טסייוו רע
 -עג ךיז טָאה סָאװ ,יקסוואלסיטנעווס רעלדניווש ןטימ ןוא טערטרָאּפ ןיא
 -עג זיא םיצירּפ יד ראפ ןוא ,ןענידראפ וצ ןעיניא םעד אב ָאד טלעטש
 רעשפע ןוא גנוקישראפ ,ןטייק רעדָא---:רעדָא-רעדָא :עריירב א ןענאטש
 ןעיניא רעד ןוא ,ןיקסוואלסיטנעווס ,םיא טלָאצאב עמ רעדָא ,רעגרע ךָאנ
 .ןבירעצ זיא

 דיראי ןטכעלש ןקירָאיאה ןרעביא זא ,ךיוא םאטסימ טסייוו רע --
 -רעד .ןפיוקוצסיוא ךיז סָאװ טימ טאהעג טינ טלעג ןייק םיצירּפ ןבָאה
 טימ ןענַײז סָאװ ,םיצירּפ יד קידנעװענאש ןוא עגאל יד ךיז קידנסיוװ
 ןכאמ ןוא ןעמאזוצ ןרָאי עלא יז טימ ןעלדנאה ,ןדנובעג םירכָאס ןדִיי
 ןַײז ראפ ןטלאהעג ,ידוד בער ,רע טָאה-- םענייניא טפעשעג קידנעטש
 טיונ רעייז ןופ ,םיצירּפ יד ,ייז ,ןשימנַײרא ךיז ןעיניא םעד ןיא וויוכ
 טלעג סָאד טָאה עמ ,ףראד עמ ןעמעוו ןפורעגפיונוצ טָאה רע .ןפלעהסיורא
 .טקעליסעג סָאד ןוא ןבילקעגפיונוצ

 סעּפע ,עלילָאכ ,טינ ןעוועג ָאד זיא ןיימ ןַײז זא ,ךעלדנעטשראפ --
 .טרעקראפ ,עבארעדא :ןעמונעגרָאפ ןבָאה םיצירּפ סָאװ ,עכולעמ רעד ןגעק
 -כאל ָאד ןענַײז םיצירּפ זא ,טסּוװעג טָאה רע לַײװ ,עקאט ראפרעד רָאנ
 רע סָאװ ,ןָאטעג רע טָאה ,לבליב רעליוה זיא'ס זא ןוא קידלושמוא ןטול
 טרעדָאפ ןיד רעשידַיי רעד יװ ןוא ,ךעלשטנעמ ,סעליוכעיב ןעוועג זיא
 .ףליה ןַײד ןיא ךיז טקיטיינ סָאװ ,םעד ןפלעהסיורא -- ןלאפ עניוזא ןיא

 טמוק'ס ןענאוונופ ,טינ טסייוו עמ -- טזָאלעגסיױא רעבָא ךיז טָאה'ס --
 -נעוװס רעלדניוש רעד זא ,ךעלגעמ-- ַײברעד זיא'ס טנאה סעמעוו ןוא
 יז טָאה ןוא ןקָארשרעד לדניווש ןראפ ָאד ךיז טָאה ןיילא יקסוואלסיט
 לָאז עסַײמ יד יװ-- ,רערעדנא ןא זא ,ךיוא ךעלגעמ ,ןבעגעגסיוא ןיילא
 םעליוא-םיצירּפ רעצנאג רעד ,טסייוװ ,יקסווָאנאי ,רע יװ ,זיא ,ןַײז טינ
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 ךיוא ןוא ,ןעמונראפ ןיוש ןעמ טָאה עליפא עקינייא ןוא ,טקעלפראפ טציא
 -ראפ ןפא ןיוש ןענַײז ,טלמאזעג טלעג סָאד ןבָאה סָאװ ,ענעי ,ןדִיי יד
 קידלאווג טציא זיא ,ידוד בער ,ןיילא רע ןוא ,ןרָאװעג ןפורעג רעה
 ןשטנעמ עקידלושמוא טָאה רע סָאװ ,ןַײז לכיומ טינ ךיז ןָאק רע :ןריולראפ
 ןיג טעווס בוא לַײװ .טשימראפ ןוא טריפעגנַײרא ןעיניא אזא ןיא
 -סיוא יד ןופ טייטשראפ רע ןוא ןגָאז טרעה עמ קילדעוװ ,זיא ,טייג'ס יו
 .עלא ראפ קילגמוא סיורג א טימ ןקידנע ,עלילָאכ ,סָאד ךיז ןָאק ,רעשרָאפ

 רָאנ ,:עשלוכ ןַײז בילוצ יוזא טינ ,ןפורעג םיא רע טָאה ,טָא זיא --
 טזָאל'ס סָאװ ןוא טוט עמ סָאװ ,רע טסייוו רעשפע :ןעצייסיוא ךיז בילוצ
 .ןעמענריפ ָאד ךיז

 -עגסיוא ןיקסווָאנאי ראפ ץלא סָאד טָאה רע סאשעב ,זיא ידוד בער
 .טקורעגוצ ,לוטש א ףא ,םיא ןבעל -- יקסווָאנאי .טעב ןפא ןסעזעג ,טגייל
 -ווָאנאי ,דרָאב רעשידִיי רעכעלרעטיש רעסַײװ א טימ ןקָאז א-- ידוד בער
 עשיפעזָאיצנארפ ענעלָאװי-סַײװ ייווצ טימ רָאנ ,אזא ךיוא -- ןגעקטנא יקס
 טרָאס ןסיוװעג א טימ ךָאנ ,ןגיוא עפראש טימ --ידוד בער .דרעביןקאב
 -עגסיוא ןא טימ ןיוש --ןגעקטנא יקסווָאנאי ,שינאקיטילַאּפ ,גולק ,ןערב
 .אזא רוטאנ רעד ןופ יצ ,רעטלע ןופ יצ ,קילב םענעשָאל

 טינ ךיז טָאה רע סעמכאמ יצ ,רָאנ ,ןעמונאב ,טרעהעג טָאה יקסווָאנאל
 ןיא'ס זא ,ןעזעג טָאה רע סָאװ ,ראפרעד יצ ,ןשימ טלָאװעג סקירעביא
 טינ טשינרָאג ,טַײז ןַײז ןופ ,רע טָאה ,ןפלעה וצ סָאװ טימ ָאטינ ָאד
 ןיא ןעיניא רעד יוויוזא זא ,ןרעהוצנָא ןבעגעג רָאנ טָאה רע .טגיילעגרָאפ
 ,קיטילָאּפ-עכולעמ עכיוה ןָא טריר סָאװ ,אזא רָאנ ,רעכעלנייוועג ןייק טינ
 -רָאפסיוא יד ןענַײז סָאד -- טדנעוועג זיא'ס ןעמעוו ןיא ,עקיצנייא סָאד זיא
 רעכיוה רעד ראפ ךאז יד ןגיילסיוא ,סע טסייה ,ןלעוװ ןלעװ ייז יװ .רעש
 זיא ןעמענָא טרָאד סע ןעמ טעװ יוזא ןוא ,ןַײז סָאד טעװ יוזא ,טכאמ
 טזָאל'ס סָאװ ןוא ןָאט טנָאקעג ָאד טלָאװ עמ סָאװ ,םורעד עקיצנייא סָאד
 ךרוד-- רעשרָאפסיױא יד וצ ,ייז וצ טירטוצ א טָאה עמ ןעװ זיא ,ךיז
 יז וצ ןָאק עמ ןעו ,ןגעװ ערעדנא ךרוד רעדָא טפאשטנאקאב רעכיוה
 טנַאקעג ךיז ,סנטשרע ,ןעמ טלָאװ ,ןַײא ךיז טיג סָאד ןעװ ,ןעמוקוצ
 רעשפע ןעמ טלָאװ ,סנטייווצ ןוא ,לאלכיב טלאה ךאז יד יװ ,ןסיוורעד
 ןופ דלושמוא םעד ןזַײװאב ייז ןוא ןדיירעביא ,ןגַײצרעביא טנָאקעג יז
 ךעלגעמ סעּפע טנַאקעג ָאד טלָאװ ןפיוא אזא ףא רָאנ ,עטקידלושאב יד
 .ןַײז

 קירעביא טשינ סיורא ןיקסווָאנאי טימ ךערּפשעג םענופ זיא ידוד בער
 ךיז טָאה ןוא ןבילבעג םיא זיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד ןוא ,טקידירפאב
 ןעמ טלָאװ רעשפע סָאװ-- סָאד ןעװעג זיא ,טגיילעג לכייס ןפא ָאי םיא
 -עמ עניילק ענעדיישראפ ךרוד ,םידָאדצ ענעדיישראפ ךרוד ןעזעג עקאט
 -רָאפסיוא יד וצ ,ערעכעה יד וצ ,ייז וצ ןעמוק עטמאאב ןוא טַײל-עכול
 .רעש

 --ןפור טזָאלעג רעבשאמ עשיומ טציא רע טָאה םעד בילוצ טָא ןוא
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 ןבָאה סָאװ ,יד עלא ןשיװצ ןופ עטלייצעג עקינייא ךָאנ יװ ,ןעשיומ ,םיא
 סָאװ ,סָאד לַײװ .לײטנָא ןעמונעג םיצירּפ יד ראפ ןעלמאז-טלעג םעניא
 ראפ רָאנ עקאט ךאז א ןיא ,ןגיילוצרָאפ טאהעג טציא טָאה ידוד בער
 .עלא ראפ טינ ,סלאפנלא-- ,טַײל-סגנויורטעג ןוא עטלייצעג

 -אי טימ ךערּפשעג ןַײז ןבעגעגרעביא ,ןעמעלא ראפ ,טָאה ידוד בער
 טָאה ףָאס םוצ ןוא ,ןגָארטעגסױרא םיא ןופ טָאה רע סָאװ ןוא ןיקסווָאנ
 :ןבעגעגוצ רע

 ןיא םיצירּפ יד ןופ עגאל יד זא ,ַײסױבאר ,ןעגנאלק ךיז ןגָארט'ס --
 ,ךעלריטאנ ,ןלעװ רעשרָאפסױא יד :ןייטשראפ טוג סע ףראד עמ .טסנרע
 םורעד ןלעװ ייז .ןענעכייצסיוא ןלעװ ךיז ןוא ןזָאלכרוד טינ לאפ אזא ןעז
 רָאנ ,זַײרק-סגנוקידלושאב םענופ ןזָאלסױרא טשינ םיצירּפ יד רָאנ טינ
 יד רָאנ םעד וצ ןבָאה סָאװ ,יד ןיהא ןּפעלשנַײרא ךיוא ןעז ןלעװ ייז
 ײז שטָאכ סָאװ ,לשָאמעל ,עלא רימ יװ ,סעכַײש עליפא עטסכעלטַײװ
 ,ןָאט וצ טינ גנוקידלושאב-םעצע רעד טימ ןבָאה ןדִיי זא ,ליוװ ןסייוו
 יז טוט רע יװ ךַײלג זיא ,ערייווא יד טוט סָאװ ,םעד טפלעה'ס רעוװ רָאנ
 יד ,יײז עקאט ךָאנרעד ,טָאג רעַירפ :עצייא ןייא םורעד ןזיא'ס .ןיילא
 טלאה יוזא-- ,ןעמוקוצ ייז וצ ןעז טפראדאב טלָאװ עמ .רעשרָאפסיױא
 ןענאווכרוד ןעניפעג ףראד עמ .ךיוא קנאדעג ןַײמ זיא אזא ,יקסווָאנאי
 ךיז טזָאלס ביוא -- טינ ,ןרעשָאק טימ זיא ,ןרעשָאק טימ -- ןכירקוצכרוד
 -דאטשיה רעכעלטנַײרפ ןוא טרָאװ טוג א ךרוד ,טפאשטנאקאב ךרוד טינ
 ,טלעג קינײוװ טימ :געוו רעדנא ןא ףא ,ןפיוא רעדנא ןא ףא זיא --- סעל
 -ערג רעד ביוא-- רעמ טימ ,ןרענעלק א ןרימשאב ןפראד טעװ עמ ביוא
 געווסיוא רעדנא ןייק .עלא ךָאד ייז ןעמענ-- ןעמענ ןוא ,"טמענ , רערעס
 .ָאטינ זיא

 -עג א רָאפ ָאד טייטש'ס-- ,ןבעגעגוצ ידוד בער ָאד טָאה -- ,סעמע --
 טמוק עמ ןעװ .הד ,ןעגנומענרעטנוא עניוזא עכעלנע עלא ןיא יװ ,ראפ
 ןיא יז ףראד עמ ןוא ןבָאה ייז וצ ףראד עמ ןעוו ,טַײל עסיורג וצ ןָא
 ךָאנרעד טמענ ,עלילָאכ ,רעמָאט ,ראפעג א רָאפ טייטש --"ןבעג טנאה רעד
 .ןפיוקרעביא טלָאװעג םיא טָאה עמ זא ,טלייצרעד ןוא טייג ,רענייא אזא
 ,גראב א ןיא סיוא יז טסקאוו טלמעד ,טלּפָאטעג ןיוש דלוש יד זיא טלמעד
 ;ךיז טניימ רעד ,ךיז טליפ'ס רעװ זא ,ןעמיס א ךָאד ןיא סָאד לַײװ
 עניוזא ףא ךָאד ךיז ןעמ טלָאװ ,ןייר זיא ןסיוועג רעד ןעוו ,שרעדנא
 ןופ .ראפעג א'ס ,ָאי .טזָאלעג טינ ,ראבאכ ףא ,ןבעג טלעג ףא יװ ,ןגעוו
 ףראד עמ ןוא ,עריירב רעדנא ןייק רימ ןבָאה רעבָא טַײז רערעדנא רעד
 ןעמעוװ ,ןעז .קיטכיזרָאפ רעייז ןַײז םינָאיניא עניוזא ןיא ןעז עקאט
 ,לפיוו ןוא יוזאַיו ,טמ ענ רענעי יצ ,ןגערפנָא טוג רעַירפא ךיז ,טיג עמ
 ..ןעגנאלרעד גולק ןענָאק ךיוא סָאד ,ךעלריטאנ ,ףראד עמ ןוא

 טָאה רע סָאװ ,סעידעי יד זא ,ןידוד בער ןופ ןעװעג רָאלק זיא'ס
 -לייצעג יד ןענַײז ,סלאפנלא .עכעליירפ ןייק טשינרָאג ןענַײז ,ןעמוקאב
 -ָאלשעג ןוא רעמייהעג רעגנע רעד ףא ןעװעגַײב טלמעד ןענַײז סָאװ ,עט
 קירעביא סעמכאמ ,סולשאב א ןָא סיורא ,ןידוד בער אב גנוטאראב רענעס
 ,סנטשרע -- גָאלשרָאפ ןַײז טימ ןעוועג טינ ןיילא ידוד בער ךָאד זיא טסעפ
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 טָאה עמ לַײװ ,םעד רעביא ךיוא --- סנטייווצ ןוא ,עריומ סיורג רעביא
 רעוו -- גָאלשרָאפ םעד ןעמענָא ָאי עליפא לָאז עמ ביוא -- טסּוװעג טינ ךָאנ
 -גַײא ךאז אזא ףא ךיז טעװ רעװ ,ןקיש ןעמ לָאז ןעמעוו ןוא ןייג לָאז
 אב ןוא ןבָאה ףורעד ןעמ ףראד טלעג לפיוו-- רעקירעד ןוא ,ןלעטש
 ןָא סיורא קיפיולרָאפ םורעד זיא עמ .ןעמענפיונוצ סָאד ןעמ טעװ ןעמעוו
 ןוא טעזירגעג ךיוב ןיא ץעק עשּפיה ןבָאה רעבָא ןרעדעי ,סולשאב א
 ..קילגמוא ןא ,שינעקישנָא ןא :טרעבגעעג ּפָאק רעד טָאה ןרעדעי
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 גנוטאראב רענעי ןופ ןעמוקעג םייהא טלמעד זיא רעבשאמ עשיומ ךיוא
 ווערָאק ,ָאש רעטעּפש א ןיא ןעוועג ןיוש זיא'ס .ןגָאלשעגרעדינ קראטש
 יד ןופ םענייק בוטשיסע ןיא ךיז אב ןיוש טָאה רע .טכאנ רעבלאה וצ
 -עג ךיוא רע טָאה ,ָאי סָאװ ,ןעלעטיג עליפא ןוא ,ןפָארטעג טינ רעדניק
 ןיא ,טײרגעגנָא םיא זיא סָאװ ,ערעשטעוו יד ;ןפָאלש ןייג לָאז יז ,ןטעב
 רעד ךָאנ סעּפע בילוצ ךָאנ טָאה רע ןוא ,טינ רע ףראד רעמ ,גונעג םיא
 -עשטעוו יד .ןיילא ןבילבעג זיא רע .ןבַײלב וצ ןיילא לסיב א ערעשטעוו
 -עג רע טָאה ,קידנציז ןָאנבױא .ןסעגעג טינ יװ ךַײלג ,ןסעגעג ָאי-- ער
 א ןעגנאהעגּפָארא זיא רעכלעוו ,ּפמָאלגנעה ןסיורג םעד ךיז ראפ טאה
 םיא טָאה ןוא שיטסע ןסיורג ןרעביא עילעטס רעד ןופ ךעלקירעדינ לסיב
 .רעמיצסע ןיא ךיק ןופ טריפ סָאװ ,ריט עקידרעבינגעק יד טלעטשראפ
 ךיז טָאה ,ןרעה וצ םיוק ,ליטש יװ ,טקרעמאב טינ םורעד טָאה עשיומ
 ,קידנבַײלב ןייטש לעלָאכ ריא ןטימניא ,ריט רענעי ןיא טלמעד טקנוּפ
 -- ,רעירפ יװ ,ןָאטעגנָא .רעטלא --- ןעוועג זיא סָאד .ןזיוואב טציא רעצעמע
 ןוא קינייו טקוק עמ ןכלעוו ףא ,אזא טדיילקעג זיא'ס יװ ןוא ךעלמערָא
 ,ןענאטשעג טציא ןזיא רע .עילָאר ןייק ןליּפש םישובלאמ ןעמעוו ראפ
 רעד ןיא לָאמא ןזַײװאב גנילצולּפ ךיז טגעלפ רע ןעװ ,לָאמ סעדעי יװ
 רעמ א םיא ףא רעטציא רעבָא טלָאוװס רעװ .רעטכירעגמוא ןא ריט
 ,גנורעדנע ענושעמ א ןעזרעד םיא ןיא טלָאװ ,ןָאטעג קוק ןטסנרע

 זא ,ןגָאז רָאנ ןלעװ רימ .ןטלאהראפ טינ גנאל ָאד ךיז ןליוו רימ
 יז טעז רע ןעװ ,גנורעדנע יד טָא טלָאװ רעטקָאד ןסיורג א ראפ עליפא
 סיורג ןיא ,ןרעלקרעד יז קידנלעוו ,טלָאװ רע ןוא ,שינעטער א ןעוועג
 ךיז ןגָאז ,רעטקָאד ןייק טינ סָאװ ,רעבָא רימ .ןעמוקעג טַײהנגעלראפ
 ןטקאפ ערעסָאװ טָא רָאנ ןסייוו רימ ןוא ,ןעגנורעלקרעד ןופ ּפָא עדאווא
 ;ןלייצרעד וצ

 טימ טָאה'ס סָאװ ,לאפ ןסיוועג ןכָאנ טָאה ןטנוא בוטש ןיא רענייק
 טימ סָאװ ,טסּוװעג טשינ ,טכאנרעדפא ןסיוועג ןיא ןפָארטעג ןרעטלא
 -עגפורא קירעביא טינ טָאה עמ .טעשעג לביטשרעבייא ןַײז ןיא ןרעטלא
 םיא טגנאלרעד עמ סָאװ ,טגנאלרעד רָאנ םיא טָאה עמ ,םיא וצ טקוק
 םיא טימ ןעמ טָאה רעמ רעבָא ,עכָאראמ ןוא ךיורבעג ןַײז וצ רעדייסעק
 ךיז רע טָאה ,טקרעמאב ןעמ טָאה ,לאפ םענופ לַײװ ,טאהעג ןָאט וצ טינ
 ,טָאה רעטלא זא ,רעבָא ןעמ טָאה טקרעמאב טשינ .טכיראפעגסיוא ךיג
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 טימ ןליּפש ןעמונעג טפָא ךיז ,קידנגיל טעב ןיא ךָאנ ,קידנבַײלב ןיילא
 ךיז טליּפש דניקגיוז א רָאנ יװ ,עָאנאה אזא טימ ,לשָאמעל ,ןַײש-ןוז רעד
 .ןכאז עניוזא טימ

 טעב ןופ ןוא ךיז-וצ ןעמוקעג זיא רע רָאנ יו ,טשרעוצ ךיז טָאה רע
 -ראפ ךיז טָאה עמ .רעדיס א ןעגנאלרעדפורא ןסייהעג ךיז ,ןעגנאגעגּפָארא
 ךיז רע טָאה רעטעּפש .ןסעגראפ ךַײלג ןוא טגנאלרעד םיא ,טרעדנּוװ
 עמ .(ןעמָאנ םאב םיא ןפורעגנָא עליפא) רעפייס א ןעגנאלרעד ןטעבעג
 םעד רעדיוװ ןוא טגנאלרעד םיא רעטַײװ ,טרעדנּוװראפ רעטַײװ ךיז טָאה
 -- לרעיימ עסיוועג סָאד ןעוו זא ,וצרעד ןעגנאגרעד זיא'ס .ןסעגראפ רעדנּוװ
 טריסערעטניא קידנעטשאב ךיז טָאה סָאװ ,בוטש ןיא דניק עקיצנייא סָאד
 סָאד ןעו-- ,טינ ןעו ַײס ןוא קנארק זיא רענעי ןעוו ַײס ,ןרעטלא טימ
 רעטלא טָאה ,טקוקעגפורא םיא וצ טַײצ רענעי וצ טָאה לרעיימ עסיוועג
 יז ןבָאה ןעלרעיימ סָאװ ,ןכערּפשעג עניוזא ןריפראפ וצ םיא טימ טאהעג
 ןעועג לרעיימ זיא וצרעד) קיניזמוא לַײװ ,ראפרעד טשינ -- ,ןקָארשעג
 לרעיימ ןוא ,ךאז רעד וצ טדערעג טָאה רעטלא ,טרעקראפ רָאנ ,(טניווועג
 ראפ ךיז ןוא טנעקרעד טשינ םיא ,םיא ףא טקוקעג טרעדנּוװראפ טָאה
 .רעִירפ יוװ ,ןקָארשעג רעמ ליפ טציא םיא

 -לא זא :ךיק ןיא ןטסניד יד ןבָאה גנורעדנע יד טנעקרעד עטשרע יד
 ךיז וצ קירוצ רעדָא ,ףיוה ןפא קידנעייגסיורא ,טַײצ רענעי וצ זיא רעט
 רע טָאה ,ןעגנאגעגַײבראפ ךיק יד ,קידנרעקמוא ךיז לביטשרעבייא ןיא
 טָאה ַײברעד .ןטלאהראפ ,רעַירפ יו ,רעמ סָאװטע רעדייסעק טציא ךיז
 רעד ףא ,רערעגנַיי רעד ףא ,רעקירעד ,טקוקעג ןטסניד יד ףא סעּפע רע
 .םעזוב ןכיוה ןטימ ןוא לטפָאק םענעטלומ ןטימ ןעיסענג ףא ,עוװָאיָאקָאּפ
 ןקוק םאב--עכָאלעמ רעד טָא אב לָאמ עטשרע סָאד םיא קידנעעזרעד
 ,רעטלא יװ ,רענעי יו םעד ךָאנ ,טסניד ערעטלע יד טָאה ,ןעיסענג ףא
 -עגסיוא גנולפייווצראפ סיורג ןיא יוװ ןוא ענעקָארשרעד א-- קעווא זיא
 ;ןגירש

 ..?לסיב א ןעזעג וטסָאה ,רימ זיא קעטייוו א --
 .טגערפעג עטייווצ יד טָאה -- ?יסָאװ --
 ?דיומ ,טקרעמאב טינ רָאג טסָאה --
 ?סָאװ זא --
 .שטנעמ א ,ךיז טכאד ,טרעוו רעטלא זא --
 ?סָאד וטסעז סָאװ ןופ --
 ...דיומ ,ריד ףא טקוק רע יװ ,םעד ןופ --
 :ןגירשעגסיוא רעכיז ףא ןיוש יז טָאה לָאמשרעדנא ןא
 ?ןעזרעד סניוזא ריד אב רע טָאה סָאװ ?ריד ףא רע טקוק סָאװ ,דיומ --
 :רעכיז רעמ ךָאנ לָאמ טירד א
 ןיא ןכאז עסיוועג יד ןיוש טָאה רע ,ךערעד א ףא ןיוש טלאה רע --

 ..ןעניז
 שעדיכ טימ טקוקראפ ןיוש טציא ךיז טָאה רעטלא .סעמע ןעוועג זיא'ס

 ןרעטלא .ןעגנאגעגנָא טינ םיא סָאד זיא ,ךעלריטאנ ,רעִירפ סָאװ ,םעד ףא
 טלָאװעג טָאה רע ,ןרָאװעג גנע יו רעמיצ ןיא ךיז אב טפָא ךיוא ןיוש זיא
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 רע .טמעשעג ךיז טָאה רע רָאנ ,סאג רעד ףא ,ַײרפ רעד ףא סיורא
 םיא טָאה'ס סָאװ ,ןיילא ךיז טימ ,ןעמעלא ראפ :סָאװ ראפ טאהעג טָאה
 ,עשָאבלאה ןַײז טימ ,סנטייווצ ןוא ;ןקוקכָאנ םיא ןלעװ עלא זא ,טכאדעג
 ןףעמעש ךיז ןעמ ףראד רעניוזא טימ זא ,טליפעג ןיוש טָאה רע סָאװ
 טסּוװעג ,ךיז טניפעג רע ּוװ ,טסּוװעג ןיוש טָאה רעטלא ,טרָאװ ןייא טימ
 ןלעטשרעבירא טלָאװעג-- ןרעדנע יז טלָאװעג ןוא רעהא זיב עגאל ןַײז
 -יינב יד ןשיװצ ןעמוקוצנַײרא יידעק ,לעװש-בוטש רעד רעביא סופ א
 טָאה רע .טאהעג טינ טומ ןייק ךָאנ טָאה רע רָאנ ,רענעגייא ןא יװ סיאב
 ,דנאטשראפ ןיא ןוא טנוזעג ןיא ןעמוקעגוצ זיא םיא סָאװ ,סָאד םורעד
 -נטראווסיוא ,םענייק ראפ ןזַײװ ךיז קידנלעוו טינ ,ןטלאהאבסיוא יװ ךָאנ
 ,ןגָאלשנָא גיוא ףא גיוא ןעשיומ רעדורב ןַײז טימ ךיז טעװ רע זיב ,קיד
 רענעי ןוא ,ןקעלּפטנא דנאטש םעַײנ ןַײז ןיא םיא ראפ ךיז לָאז רע
 םיא ןוא ןריפנַײרא עקירעביא יד ןשיװצ ןיילא ןיוש ךָאנרעד םיא לָאז
 .ןכאמ שימייה ייז ןשיווצ

 ךיז ףא בַײל רעמ ץלא גָאט ףא גָאט ןופ רעטלא טָאה רעבָא לַײװרעד
 טָאה רע ןוא ,ןעגנאגעגנַײא שרעדנא טציא םיא זיא ןסע סָאד .ןעמונעג
 ץלא ךָאנ םיא זיא םענָאּפ עסאלב סָאד .טַײדראפ ,סיוא טזַײװ ,שרעדנא סע
 טָאה טַײצ וצ טַײצ ןופ ןוא ,טליפעגנָא רעמ רָאנ ,ןבילבעג סאלב עקאט
 עטכעלש יד טינ ןעוו .ןזיועג בראפ ןימ א עליפא ןיוש ךיוא ףורעד ךיז
 עלא ןטלָאװ ,ןלאפאב טלמעד עלא זיא עכלעוו ,גרָאז יד טינ ןוא ,טַײצ
 -אב .טיירדראפ רעבָא עלא .טקרעמאב ןעוועג רעכיז סָאד ןענעגעגאב םאב
 טלמעד לָאמנייא טָאה טסניד ערעטלע יד ןכלעוו ןגעוו ,עשיומ סרעדנוז
 :ןָאטעג גָאז א רערעגנַיי רעד וצ

 טימ ,ךיז טכאד ,ךיז טַײב רעטלא :דיומ ,ןגָאז ריד ל'כ סָאװ ,טסייוו --
 .סָאבעלאב רעזדנוא

 ?"ךיז טַײב רע,--- טסייה סָאװ --
 ןוא ,עגושעמ טרעוװ ,ךיז טכאד ,סָאבעלאב רעד זא ,טסייה סָאד --

 ,רָאלק -- רעטלא
 לדניה א יו יוזא ,טאהעג טַײצ ןוא ור יד לַײװרעד טָאה רעטלא

 סקּוװ םעַײנ ןַײז לביטשרעבייא ןַײז ןיא ליטש ,עקשטָאװק א רעטנוא
 ץכעלָאש א ןופ יװ םיא אב ךיז ןבָאה ייז זיב ,ןעמעראווּוצסיוא ןיז ןוא
 רע זא ,טליפרעד ךיז טָאה רע זיב ןוא ,טקיּפעגסױא ךיז ,טליישעגסיוא
 ןכאמ טָארט םענעגייא ןא סעַײרכא רענעגייא ףא ןיוש ןָאק

 לביטשרעבייא ןַײז ןיא טכירעגמוא טלָאװ עמ ןעװ ,טַײצ רענעי וצ
 ךיז טקוק רע יװ ,ןפערט לָאמא טנָאקעג םיא ןעמ טלָאװ ,ןעמוקעגפורא
 ןַײז ךיוא ,סיפ ןוא טנעה ענַײז טקוקאב ,רעדיילק ענַײז טקוקאב ,םורא
 -רעד ןטָאש ןוא טכיל ןעוו ,רעטצנעפ ןטנפעעג-בלאה א ןיא לָאמא םענָאּפ
 .זָאלג-רעטצנעפ ןיא גנולגיּפשּפָא ענעגייא יד ןעז וצ ןביול

 ןָאטעג יצ א בוטש ןיא םיא טָאה גָאט א םענייא ןיא זיב ,גנאל יוזא
 -וצ קידנעמוק ,זיא עשיומ ןעוו ,טכאנרעדפא םענעי ןיא ןעוועג זיא סָאד
 יו ,ךיז טָאה רעטלא .ןבילבעג בוטש-סע ןיא ןיילא ,ןידוד בער ןופ קיר
 -עג יװ ,טָאה עשיומ .ןזיוואב ,קידנעייטש לעװש רעד ףא ,רעגייטש ןַײז
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 רָאנ ,טקרעמאב טינ םיא ּפמָאל ןקידנעגנעהּפָארא ןרעביא טשרעוצ ,טגָאז
 -טכירעגמוא ןופ ןָאטעג יירשעג א שזא רע טָאה ,ןעזרעד ןעוו ,ךָאנרעד
 :טַײק

 ..!רעטלא !סָאװ !אה --
 טרָאיץיז ןַײז וצ טנעענרעד ךיז ןוא ןעגנאגעגוצ םיא וצ זיא רעטלא

 לקיטש םעד טָא ןיא ןיוש ןוא .ןעמונראפ טָאה רע סָאװ ,ןָאנבױא םאב
 טָאה ,שיט ןזיב לעװש םענופ ,ןכאמ וצ טאהעג טָאה רענעי סָאװ ,געוו
 -עלא יװ ,שרעדנא לָאמ סָאד סעּפע זיא גנאג ןַײז זא ,טקרעמאב עשיומ
 --קילב ןַײז רעקירעד ןוא ,רעִירפ יו טינ ךיז ןטלאה ןַײז ךיוא ,לָאמ
 טינ לָאמניק םיא אב םעניוזא ףא ךיז ןעמ טָאה רעהא זיב סָאװ ,אזא
 ןוא -- ,טקיניזאב ןוא רעקיטרעוולופ א ,רעכעלשטנעמ א-- :ןטכיר טנָאקעג
 -שטנעמ סָאד דָארג-- ןקָארשרעד קראטש טציא ןעשיומ טָאה סָאד דָארג
 -רעד ןענַײז ןשטנעמ עלא סָאװ ,סָאד ,קיטרעוולופ סָאװ ,סָאד דָארג ,עכעל
 .ןעניז ןַײז -- ,ןעקנָאשאב טימ

 טציא טָאה רע .ןָאט וצ סָאװ ,טסּוװעג טשינ קערשרעד ןופ טָאה רע
 םיא ,טכירעגמוא ןעמוקּפָארא לָאמא טגעלפ רעטלא ןעוו ,לָאמעלא יװ טשינ
 ,ךיז וצ ייג ,ייג, :רעדייסעק יװ ,טקישעג קירוצ ,ןבירטעג קירוצ טשינ
 יװ ,ןָאטעג בייה א טרָא ןַײז ןופ ךיז רע טָאה לָאמ סָאד ,ןיינ ..."רעטלא
 רעבָא סָאד טָאה רע ,ןצעז ךיז ןרעטלא ןדאלנַײא ןוא ץאלּפ ןכאמ טלָאװעג
 ךיוא עלַײװ א ףא רָאנ זיא רע .וצרעד טניוװעג טינ לַײװ ,ןָאטעג טשינ
 רע טָאה ,ןכאמ וצ סָאװ ןסיו טשינ ןופ ,ןוא ןייטש ןבילבעג ןיילא
 :ןָאטעג גערפ א לװלּוװעמ ןוא קידנלַײא

 ?רעטלא ,טלָאװעג וטסָאה סָאװ --
 .ןדיירעביא סעּפע ריד טימ טלָאװעג בָאה'כ --
 -סיורא טָאה רעטלא סָאװ ,רעטרעוו עטלייצעג ,עטשרע יד טָא ןופ ןיוש

 ,סַײנ א ךיז ראפ טָאה רע זא ,ןרָאװעג רָאלק ןעשיומ ראפ זיא ,טגָאזעג
 זיא רע סאשעב ,טָאה רעטלא יװ ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע .עדליוװ רָאג א
 עריוװעג רָאי םעַײנ םוצ םיא וצ ףורא ענָאשעשָאריװערע ןטצעל םעד
 ךיז טָאה רע ...טנוזעג ,ךיז טכאד ,טרעװ רע זא ,ןָאטעג גָאז א םיא ,ןרעוו
 ,טכאנרעדפא ןסיוועג םענעי ןיא רעטרעוװו סיקסווָאנאי ןיא טנָאמרעד ךיוא
 -עג לאפ ןסיוועג םעד ,בוטש ןופ ןייגקעווא סיזול סייב ,טָאה רעטלא ןעוו
 -- לאפ םעד ןגעוו טגָאזעג ,קידנעמוק ,טלמעד טָאה יקסווָאנאי סָאװ -- ,ןָאט
 .טילשקפאלש סרעטלא ןיא ךָארברעביא ןא ראפ ןעניד לָאז סָאד ,ךעלגעמ זא
 קידנעעז ןוא ןרעטלא ףא טציא קידנקוק ןוא ,טנָאמרעד סָאד ךיז טָאה רע
 וצ רעטרעוו אראפ סָאװ ,טסּוװעג טינ רע טָאה ,ךיז ראפ םעַײנ א םיא
 םיא זיא ָאד רָאנ .ןעמענוצריפ ָאד רעטַײװ סָאװ לאלכיב ןוא ןכיורבעג
 -ַײװ סעשיומ ףא קידנטראוו טשינ ןוא ,ןעמוקעג ףליה וצ ןיילא רעטלא
 ;ןָאטעג גָאז א םעצולּפ רע טָאה ,סעגארפ ערעט

 .ענעסאכ ךימ ךאמ :;ןגָאז ,עשיומ ,ריד ןעמוקעג ןיב'כ --
 ,קיטכירפוא ןוא ליוה יוזא ,ןָאט אזא טימ ןרָאװעג טגָאזעג זיא סָאד

 ןייק ןיא גנאל זיא רעכלעוו ,אזא רעדָא רעלוד א רעדָא רָאנ טגָאז'ס יו
 סָאװ ,ּוװ ,טינ טסייוו ןוא טנױװעגּפָא זיא רעכלעוו ,ןעוװעג טשינ וועשִיי
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 ןופ ןפיוא רעד ןיילא ןוא ,ןגָאז טינ געמ עמ רעדָא ָאי געמ עמ ןעוו ןוא
 ,רעיוא ןא ןסַײרפוא ןָאק סָאװ ,אזא זיא ןגָאז

 ,רעד עקאט ךָאד רע זיא סָאד :ןקידלושאב וצ טינ ךָאד זיא ןרעטלא
 ךָאד רע זיא סָאד ,ןעמוקעגּפָארא טַײװ ץעגרע ןופ יו טציא זיא רעכלעוו
 וצ טינ סעדימ עכעלשטנעמ טימ ןוא ןשטנעמ טימ גנאל טָאה סָאװ ,רעד
 ,ועשִיי ןייק ןיא טינ טגָאז עמ יװ ,טגָאזעג םורעד טָאה רע .טאהעג ןָאט
 .עלא טימ ךַײלג ןיוש זיא רע :רע טָאה טניימעג ןוא ,טניימעג סָאװ ,טגָאזעג

 ,ןעמונאב טינ יװ טָאה רע .טרעהעגנַײא טינ יו עשיומ טָאה --?אה --
 רעמ רע זיא טַײקטפעלּפעג סיורג ןופ ןוא ,טביילגעג טינ ןרעיוא ענַײז יו
 :ןרעזאכוצרעביא לָאמאכָאנ עבלעז סָאד רָאנ יװ ,ןעוועג דנאטשמיא טינ

 ?טלָאװעג רע טָאה סָאװ ,רעטלא ,טגָאזעג רע טָאה סָאװ ,אה --
 טלעװ ןַײז זא ,עלא יװ ,ןיוש זיא רע זא ,ןגָאז טלָאװעג טָאה רע --

 ןבעל םוצ םיא זיא'ס ,גנע םיא זיא רעמיצ ןַײז זא ,ןעגנאגעגפוא םיא זיא
 ,םיא רע טניימ סָאד ןוא .ראפרעד ןָאט סעּפע ןעז ףראד עמ ןוא ,ןעמוקעג
 ןברָאטשעג זיא רעטָאפ רעייז זא זיא ,טקנעדעג רע יװ לַײװ ,ןעשיומ
 -נייא רעד םורעד זיא רע ןוא ,טכאמעג ןוקעּפָא ןַײז ראפ םיא רע טָאה
 ןקיצנייא םוצ יוװ ,םיא וצ ךיז רע טדנעװ םורעד ןוא ,וועיּוכעמ רעקיצ

 ,דנשארעביא יוזא ןעמוקעג רעטרעװ סרעטלא ןענַײז ןעשיומ ראפ
 ,טסּוװעג טשינ סעגער עטשרע יד טָאה רע זא ,ךעלדנעטשראפמוא יוזא
 טשינ ךיוא ,ןעזעג טשינ ןַײש יד ךיז ראפ טָאה רע .ךיז טניפעג רע ּוװ
 ,טלעטשעגפוא לקנעב ןַײז ןופ ןענאטשעג יוזא זיא רע יװ ןוא ,ןרעטלא
 ףא טשרעמיולק ,ןכוז ןעמונעג סָאד ןוא טיירדעגסיוא ךיז רע טָאה יוזא
 ,ןטלאהעג טכעלש יו םיא ןבָאה סיפ יד לַײװ ,ןצעזרעדינא רעדיוו ךיז
 יו ןוא דימָאט יו ,טלמרומעג סעּפע רע טָאה ,ךיז קידנעיירדסיוא ןוא
 :ןרעטלא טימ טניווועג זיא רע לָאמעלא

 לָאמ סָאד רע טָאה -- ,ןטכארטאב סעּפע ןעז ןרימ ,רעטלא ,ייג ,ייג --
 .ןבעגעגוצ רָאנ

 רעוא סעשיומ וצ .קעווא ךָאנרעד ,ןענאטשעג עלַײװ א זיא רעטלא
 ,טלמוטעצ יוזא--- ,טכיירגרעד טשינ ךיש ענַײז ןופ טירט יד טאמיק ןבָאה
 לקנעב ןַײז קירוצ רעטעּפש טָאה רע זיב .ןעוועג רע זיא ןריולראפ יוזא
 ,ןציז ןבילבעג ,טזָאלעגּפָארא רעדיו ףורעד ךיז טָאה רע זיב ,ןענופעג
 סָאװ ,סָאד עװָאשכאמ רעד ףא ןעמענ טנָאקעג רע טָאה טלמעד טשרע ןוא
 -נעַײרפאב א טימ ןוא ,ןעמוקעגרָאפ םיא ראפ טונימ א ראפ סָאװרָאנ זיא
 :רעטרעװ יד טימ ןדָאלסיוא טסורב ןַײז ץפיז ןקיד

 ?ָאד טעשעג סָאװ ,םעליולעשעניוביר --



 או

 ךארק ווערע

 ןוא ןקידנעקארמיקראטש א םענייא ןי
 רענעי וצ זיא טנװָא-ןעװשעכ ןטעּפש
 ,ָאד ןלייצרעד רימ רעכלעוו ןגעוו ,טַײצ
 ןיא עינאסכא רעשיטָאטש א רענייא וצ
 -סיוא-קראטש א ,דיוב א ןרָאפעגצ א
 א טימ ,עטצענעגכרוד ןוא עטקייוועג
 -עג זיא'ס עכלעוו ןופ ,דרעפ עדימ רָאּפ
 ןּפעלש ןגנאל א ןופ עראּפ א ןעגנאג
 -יטסבראה-טכעלש ףא ,סיוא טזַײװ ,ךיז
 -רוטס רעטנלע ןא .סעטָאלב ןוא ןגעוו עק
 -מאל-ךַײש רעשילָאגעלאב א--שטאק
 ןופ טַײז רעטכער רעד וצ זיא --- ןרעט
 ,רע ךיוא ןוא ,ןעוועג טקיטסעפעגוצ דיוב
 ןופ טאמ גנאל ןיוש יוװ -- ןרעטמאל רעד

 -נעכיור רעטצעל ןַײז אב ,טציא טָאה ,ןטכיול ןקיטשינ ןוא ןקידנעדאשט
 ןענַײז דיוב רעד ןופ טסקינייװניא ןופ יו ,ןעז טכאמעג ,טַײקיטשינ רעקיד
 ,ןעניושראּפ ענערָאפעגנָא דמערפ רעד ןופ רָאּפ א סיורא

 -עגמוא טציא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןיזול טימ ילורס ןעוועג ןענַײז סָאד
 ןופ ךיוא רָאנ--ןאמוא ןייק עיסענ רעטצעל רעייז ןופ רָאנ טשינ טרעק
 -- ןאמוא ךָאנ ןיוש ןעמונעגריפ ,סיוא טזַײװ ,ןבָאה ייז סָאװ ,רענייא ךָאנ
 ,טקוראפ ץעגרע ץענערג רעד אב סָאװ ,עלעטעטש סיזול ןיא ,ןיהא
 טינ ךיז טזָאל'ס סָאװ ,סָאד טײקשיטאבעלאב לסיב ןיילק ןַײז ןופ יידעק
 עמ סָאװ ןוא ,ָאי סָאװ ,עקירעביא סָאד ןוא ,טלעג וצ ןכאמ ,ןריפסיורא
 --ןכאז ערעדנא ןוא טנאוועגטעב יװ ,קיטיינ ךיורבעג םוצ םוטעמוא טָאה
 ,ןעגנערב וצ רעהא

 ךערע ןא ןָא יזול טציא זיא ןעמוקעג לַײװ ,יוזא זא ןעמיס א ,ָאי
 ןַײז ןיא ןיא רע לפיוו טימ ,קעּפעג רעמ ליפ טימ ןוא ןדָאלאב רעמ ליפ
 טעברא שּפיה טאהעג טָאה עלָאגעלאב רעד .ןרָאפעגקעווא עיסענ רעטצעל
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 -רעדניא טָאה רעכלעוו ,ילורס ןוא ,ןגָארטוצנַײרא סעקמולק ןוא קעּפ יד
 ,ןעזעג טָאה עמ לַײװ ,טאהעג טינ סעכַײש ןייק ,קעּפ יד וצ ,ייז וצ ןסעמע
 םורא יו ,רע זיא ייז םורא ןעגנאגעגמורא רעבָא ,ענַײז טשינ זיא'ס זא
 -עגרעביא םעדכָאנ ,ייז טגָארט עמ יוזאיו ,טקוקעגכָאנ רעירפ :ענעגייא
 -אב'ס יװ ,ןגיילקעווא ןסייהעג ייז ,ןגָארטעגנַײרא טָאה עמ לפיוו ,טלייצ
 סקירעביא טינ ךיז ןלָאז ייז ןוא ןצומשאב וצ טינ ייז יידעק ,ןַײז וצ ףראד
 ,ןיילא יזול לַײװ ,ילורס ןבעגעג גנוטכא טָאה ץלא ףורעד ףא .ןרעגלאוו
 וצרעד ןוא ןפלָאהאבמוא זיא ,וצרעד ןפוראב טשינ ןוא טניווװעג טשינ
 .געוו ןופ דימ קראטש ,סיוא טזַײװ ,ךָאנ

 טימ לאלכיב ןוא ,סעקמולק יד טימ ןוא קעּפ יד טימ טעברא עבלעז יד
 ,טנװֶא םענעי יװ ,רעמ ךָאנ טאהעג ילורס טָאה ,גנונעדרָאנַײא סיזול
 ןופ ףליה רעד טימ ,ירפצנאג ןגרָאמ טָאה רע ןעוו ,ןגרָאמ ףא טשרע
 ,רעִירפ ןבָאה ייז ּוװ ,טרָא ןא ןיא גנוניוו א טכוזעגּפָא ןיזול ,סרעלקעמ
 טפראדאב ךיז ןעמ טָאה ןיהא טשרע .טדערעגּפָא ךיז ןשיװצ ,סיוא טזַײװ
 ,ןרימש ,ןסַײװ טימ ןבָאה ןָאט וצ ליפ טשרע ךָאנרעד ,ןבַײלקרעביא רעירפ
 ,ןלעטשסיוא לבעמ ןוא ןכאז ןופ טכארבעג טָאה עמ סָאװ ןוא ,ןשאוו-ןייר
 ןעמונעג רעדיוװ ךיז ףא טָאה ץלא סָאד .ןפיוקרעד טכארבעג טינ סָאװ ןוא
 ןשיטאבעלאב ןטסעב ןפא טריפעגסיוא ךיוא רע טָאה סָאד ןוא ,ילורס
 ,טקיטפעשאב ךיז ןכאז עניוזא טימ רָאנ לָאמעלא טלָאװ רע ךַײלג ,ןפיוא
 ןיױוש ךאז א ןעוועג םיא אב טלָאװ ןשטנעמ ןענעדרָאנַײא יװ ךַײלג ןוא
 .סעליגער רעגנאל ןופ

 ןא זיא סָאד ."עלָאלק, רעד ןופ טַײװ טשינ יזול ךיז טָאה טצעזאב
 יװָאנ רעכעלקנערק ןוא רעזייב ,רעטלא ןא זא ,שרעדנא טינ סָאװ ,טרָא
 טעוו'ס רע זא ,יוזא ןעזסיוא ףא ןוא קילגמוא ףא ןטלָאשראפ סָאד טָאה
 טייהרעקידעבעל לָאז רע ןוא ,ןרעדיוש םיא לָאז ,ןקוקנַײרא לָאמא ןיהא
 .רעווייק ןופ םאט םעד ןליפרעד ןיוש

 ;ךעלסעג לסיב סיועג א--טָאטש לייט ןטירד םעד ןיא זיא סָאד
 קילדעװ ,לגנעגכרוד לָאמש ,ןיילק א רָאנ ,ךעלסעג ןייק טשינ ,ךעלטנגייא
 -מורק ייווצ טלייטעג טָאה ,טיירב רעד ןיא ןשטנעמ ייווצ רעדָא םענייא ףא
 ןָא רָאג עקינייא סָאװ ,רעזַײה סערוש עװערָאכ לטרעפ ַײרד ףא ,עכעל
 ,ערעדנא ןוא ,עווקָארק רעטעקאנענּפָא רעמערָא לסיב א טימ רָאנ ,ךאד א
 ןוא ץיה ,טַײצ ןופ--רעבָא ,עצינארד ןופ ךאד א טימ ָאי ,טשרעמיולק
 ,ליופ-בלאה ןיוש ןעזעגסיוא ןבָאה--עטנקירטעגרעביא קראטש טניוו
 יד .ןקע ןוא ךעלעדיוו עטאברעשטש ענעסיראפ טימ ןוא ךָאל-בלאה
 ןוא טעוועקניטעג טשינ ,ךעלטערב עראד ןופ רָאנ -- רעזַײה יד ןופ טנעוו
 יװ ,ענעלָארדעגנָא-קימיל ,טעװעקניטעג ָאי סָאװ ,ערעדנא ,ןטלָאּפשעצ

 ןפא טשינ רעטצנעפ טימ ,סעסיוואז ןוא ןריט עכעלמורק טימ ,סערעבועמ

 -ראפ שרעדנא סעּפע טימ רעדָא סעטאמש טימ רָאנ ,ןביוש ןָא ןוא טרַא

 ןשאוװועג טשינ :טסאג רענעטלעז א--רעזַײה ענעי ןיא רעסאוו .טקעטש

 ראפרעד ןוא ,ייז ןיא טניוװעג ןבָאה סָאװ ,יד ךיוא טשינ ןוא ,רעזַײה יד

 -נייא יד ףא ,טנעו יד ףא סעריודירָאד ןופ ץומש ןוא טיוק א ,ביוטש א

 טנידעג טשינ ןיוש ןבָאה עכלעוו ,רעטצנעפ עקיצנייא יד ןופ ןביוש עקיצ
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 טשינ לאלכיב ךעלסעג ענעי ןיא זיא ,ןַײש יד ,יז סעמכאמ ,ןַײש ףא
 -ייא ףֹא ןוא רעטצניפ ןקידנעטש ףא גנונָאמרעד א רָאנ ,עצמינעב ןעוועג
 .רעזַײה ענעי ןופ טַײקטזָאלרָאװראפ ןוא טַײקטלגָאװראפ רעקיב

 סָאװ ,סעקילאק :רעקיטרָאס-טצעל א-- טניווװעג טרָאד טָאה םעליוא ןא
 טָא טימ ,ייז טימ לַײװ ,עסָאנראּפ רעייז זיא ןרעלעפ ןוא קנערק ערעייז
 ןרעביא ךיז טָאה ,סיפ טאהעג טָאה'ס רעװ זיא ,קנערק ןוא ןרעלעפ יד
 ןבָאה רעבָא ליײטנטסרעמ .טּפעלשעגמורא רעזַײה יד רעביא ןוא טָאטש
 ףא ןוא ,טנָאקעג טינ סָאד ךיוא ןבָאה סָאװ ,עניוזא טניווװועג טרָאד ןיוש
 ,טבעלעגכרוד ךיז ןבָאה ,עקידנענָאק טשינ יד ,ענעי טלאהסיוא סנעמעוו
 סָאװ ,יװָאנ רענעי ךיוא רעשפע ןוא טָאג ןייא רָאנ ,ןיילא רָאנ ייז ןסייוו
 .ןטלָאשראפ ייז טָאה

 -יק עקיצומש-טצעל !ןעװעג עקאט סָאד זיא טלאהסיוא אזא ,ריד לָאמ
 רעװ--רעטניוו ןוא ,רעמוז םוא ןסיורד ןיא ייז ףא ןגיל ףא ךעלעש
 ןדַײס ,טקוקעגנַײרא ןעד ןיהא טָאה רעװ לַײװ ?סָאװ ףא ןוא ּוװ ,טסייוו
 ןא וצ ןוא רָאג-רָאג טרָאד ןיוש זיא סָאװ ,סעוװָאמאהכעלאמ רעד רָאנ
 ןטַײקפאלש ענייק עליפא ןענַײז טָאטש ןיא ןעו ,ןעועג טסאג רעטּפַא
 ענעי ןיא טרעהעגפוא טינ רע טָאה ,ָאי ןעוו טארפיב ,ןעגנאגעגמורא טשינ
 רעדעי ךָאנ ןוא ,ןקוקוצניײרא ןביוש עטקעטשראפ-עטאמש טימ ןוא עקיטיוק
 --ןַײרא געוו ןיא טיירגעג רענייא טשינ טרָאד ןיוש ךיז טָאה םענַײז קוק
 ...םעליוסעב ןפא ןגרָאמ-טנַײה

 -וצנָא טיירג ,םעליוא שּפיה --"עלָאלק , רעד ןופ --- ךיוא טרָאד ןופ
 סָאװ ,עגנוי ַײס ,עטלא ַײס-- םיליוכ-רעקיב ןיא ןוא שעדקעה ןיא ןעמוק
 טייהרעניילק ןופ ןיוש לַײװ ,ןרעוװ וצ טלא טבעלרעד טינ לָאמנייק ןבָאה
 רעדניק .םִיָאגושעמ-בלאה ,סלּפירק-בלאה ,ענעגָאלשעגוצ :עטלייטרוראפ
 יז ןעוו ,טייהרענײילק ךַײלג זא ,ףורעד רעדָא ןריובעג טרָאד ןענַײז
 -סיורא קינעטימעסיונ רעד עיטָאמ-עשיומ ייז לָאז ,ךעלציּפ ךָאנ ןבראטש
 טָאה עמ ןעוו ,עלָאּפ ןיא ענעוואק א טגָארט עמ יװ ,סעלָאּפ יד ןיא ןגָארט
 -עגעוו-סעמ סָאד ייז לָאז -- לסיב א רעטלע ןעוו -- רעדָא :טינ לשיוק ןייק
 ,לָאמאטימ עכעלטע רָאנ ,זַײװקיצנײא טינ ךיוא סָאד יא ,ןעמענראפ על
 יו רעכעלטנייועג ןעװעג טרָאד ןענַײז ,רעדניק טארפיב ,םיסיימ לַײװ
 .טיורב

 -רָאס-טצעל ךיוא טניוװעג ּוװ-טיניּוװ ןוא ןעוו-טיניןעוו ןבָאה טרָאד
 ,טרָאד ןעניווװ ייז סָאװראפ ,עביס עקיצנייא יד סָאװ ,סעכָאלעמלאב עקיט
 טעברא ןייק זא ?ןעניוװ ייז ןלָאז שרעדנא ןעד ּוװ לַײװ ,יד ןעוועג זיא
 זומ שרעדנא ץעגרע ןוא ,טינ ךיוא גַײצעג ןייק ןוא עכָאלעמ ןייק ,טינ
 ןעוועג טינ טפָא זיא ָאד ןוא ,טלעגיעריד ןלָאצ ןטשרעמעלא םוצ ךָאד ןעמ
 ץנעי טָאה סָאװ ,יוװָאנ רעד רעדיװ ןדַײס ,רענָאמ רעד ,סָאבעלאב רעד
 .ןטלָאשראפ טרָא

 לזַײה א ןענופעג ילורס טָאה ,ךעלסעג ענעי ןופ טַײװ טשינ ,טרָאד טָא
 ךיז טָאה-- ענעדִיי עטנלע ,עטלא ןא-- עטסָאבעלאב א ּוװ ,ןיזול ראפ
 סָאד ּוװ ןוא ,ןיזול ראפ ןעמאר ,ןשאוו ,ןכָאק ,ןייר ןכאמ ןעמונעגרעטנוא
 לזַײהרָאפ א טימ ךעלרעמיצ רַאּפ א ןופ ןענאטשאב זיא סָאװ ,עלעביטש
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 ןקידנעטשנָא לקיטש א טרָאפ ,ןַײרא ןיהא זיא יזול טניז ,טָאה ,לכיק ןוא
 יװ ,ןענאטשעג זיא'ס לַײװ ,ךַײר רָאג טינ ךעלרעסיוא .ןעמוקאב ןעזסיוא
 טינ ,ךעלריטאנ ,טכאנאב ןוא ,עטָאלב ןיא ,לײט-טָאטש םענעי ןיא עלא
 -נידאב ןטרָאס ענעי ןיא ךעלגעמ טַײװ יוװ ,ךעלרעניא רעבָא ,ןטכיולאב
 .ךעלטימעג ,ןעגנוג

 טָאה רע רָאנ יװ ,זיא עלעביטש סיזול זא ,ןבעגוצ ךַײלג ָאד ףראד'מ
 ראפ ,ןעמעלא ראפ ,טקנוּפלמאז ןימ א ןרָאװעג ךַײלג ,טצעזאב טרָאד ךיז
 טָאטש ןופ טַײװ קראטש ןעוועג זיא טרָא סָאד יוויוזא לַײװ .עקינַײז יד
 טימ ,עקיטסבראה א טַײצ יד ךיוא יוויוזא ןוא ,ןַײרא לוש רעייז ןיא ןוא
 ךָאד ןענַײז עקירעייז טסרעמ יד יוויוזא ןוא ,סעטָאלב טימ ןוא סנגער
 זיא ,רענױװנַײא עקיטרָאד ,טַײקמערָא סעמכאמ .,ןעוועג ךיוא רעקירעד
 טגעלפ עמ ןיהּוװ ,טרָא סָאד סלא טנידעג גנוניוװ סיזול טפָא טָאה םורעד
 ,ךיוא ןיוש ךָאנרעד ןוא ,ווערַײמ-עכנימ א ףא ןּפאכנַײרא טכאנראפ א ךיז
 ןצנאג םעד ןעמאזוצ ,ערעשטעוו רעניימעג-בלאה ןוא ייט לזעלג א אב
 ךיז ןוא ןלייצרעד ךיז סעסַײמ ןיא ,ןסעומש ןיא ןעגנערבראפ וצ טנװַא
 .ןדיירסיוא רעצרעה יד ןרעדנא ןראפ סנייא ןיא ןוא ןרעהסיוא

 -נַײרא ןביוהעגנָא ןיוש ךיז טפָא ןבָאה'ס .ענעגייא יד רָאנ טשינ ןוא
 -לע ןופ עוויינגיב .ךעלטַײלעגנוי עדמערפ ךיוא ןלעטשנַײרא ןוא ןקור
 ןיא ייז ןבָאה ,םירייוואכ ןוא טנַײרפ ןופ ,רעגיווש-ןוא-רעווש ןופ ,ןרעט
 ךיז עלעביטש םוצ לָאמא ,טַײקלקנוט-טכאנ ןוא גָאט ןשיװצ ,טכאנראפ א
 עמ ןעװ יװ ,טַײקכעלמיײהעג ןוא טכיזרָאפ סיורג טימ ןוא ,ןגָאלשעגוצ
 לעװש יד ןיהא ,ערייווא ןוא דניז רעסיז ןופ טרָא ןא ןיא ךיז טעוונאג
 .ןטָארטעגרעבירא

 ןופ ןעניושראּפ עקיטַײז ךיוא ןעִיצ ןעמונעג ךעלעמאּפ ךיז ןבָאה'ס
 יש ןייק ןכאז-עטקעס וצ רָאג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ -- ,לײט-טָאטש םענעי
 זיא סָאװ ,בוטש א וצ יװ ,יוזא טאלג רָאנ .טינ סערעטניא ןייק ןוא סעכ
 -נייק םענייק ןעמ טזַײװ ,ןַײרא ןיהא טמוק עמ זא סָאװ ןוא ןפָא קידנעטש
 קוק א ,ןייגנַײרא טינ לָאמא סָאװראפ זיא---קירוצ ףא טינ ריט יד לָאמ
 ןיא טרָאד ןופ ךיוא ךיז ןבָאה טַײצ וצ טַײצ ןופ ןעוו זא ,טארפיב ;ןָאט
 קראטש רעטרע ענעי ראפ עטניוװעג טשינ טרעהעגסיורא ןטכאנרעדפא יד
 ןעז וצ קידנעטשאב זיא רעטצנעפ עניילק יד ךרוד ןוא ,ןעגנאזעג עקיציה
 א לָאמא ,עקידנציז שיט םאב לָאמא ,עדייא עטקירדעגנעמאזוצ א ןעוועג
 -- ,ןטלאהוצרעטנוא ךיז סעומש ןטמעראוועצ א אב ,סייה ןוא ,עקידנעייטש
 ןוא ,ןענעפע טינ ריט יד לָאמא שטנעמ רעקיטַײז א ךיוא לָאז סָאװראפ זיא
 ,טרעדָאפעג טינ םיא ןופ רענייק טָאה עמ סָאװ ,טנװָא-ןטוג א ןָא עליפא
 טינ רעוא ןא ןסעומש עריא וצ ןוא ןקינייראפ טינ ךיז עדייא רענעי ֹוצ
 ?ןגיילוצ

 ןוא טלייטעגסיוא טַײװ יוזא ,רעטַײװ סָאװ ,ןיוש זיא עלעביטש סיזול
 ךיז ןבָאה ?עלָאלק , רעד ןופ טַײל-עקילאק יד עליפא זא ,ןרָאװעג טסּוװאב
 ןעיצ ןעמונעג םעד וצ ,ףור טינ סמענייק ףא ןוא טרעּפמולעגמוא ,ּפמעט
 ,גָאטאב ןטימ א ןיא רָאנ ,ןטעבעג טינ ,ךעלריטאנ ,רענייק ייז טָאה'ס
 אב ,ןיושראּפ אזא םענייא ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה ,לָאמא טכאנראפ ןטימ א
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 ,בוטש רענעי וצ ,ןיהא--טקעלקעג ךָאנ ןבָאה לכייס ןוא סיפ ןעמעוו
 .ןקור ךיז

 טימ ןיושראּפ א ..סרענעצ ןעצ יד טימ עקשוּפ ,לשַאמעל ,טָא יו
 ,םידָאגב עווָאטאװ עטלּפירטעצ ןוא עטליופעצ-טלא טימ ןוא סעטאמש ליפ
 א ןוא ,רעטניוו טינ ,רעמוז טינ ,סיוא טינ לָאמנייק ייז טוט רע סָאװ
 רעגניפ עלא רע טָאה ךָאנ וצרעד ;ןלַײמ ףא ייז ןופ ןיוש טייג קנאטשעג
 ,סָאװ ,טצעזאב ךעלרעגניפ ענרעַײלב ןוא ענרעניצ ליפ טימ טנעה יד ןופ
 שיילפ ןיא קראטש םיא יז ןענַײז ,ןעמענּפָארא טינ ייז לָאמנייק ןופ
 ןגָארטעגּפוא קראטש סיוא םיא ןעעז טנעה עצנאג יד ןוא ןסקאוועגנילרא
 א יװ ,ךיז טקור ,לָאמניײק טדער רע .ןלָארדעג וװָאלב ןוא ןיורב ןוא
 סעמכאמ ,ןוא ,סעטנארט ןוא קאּפ-םידָאגב ןצנאג ןטימ ,עכאּפערעשט
 ,טָא זיא .ןציז רעדָא ןייטש סלייטנטסרעמ רע זומ ,טַײקנדָאלעגרעביא
 ,ןיײגנַײרא ףא טשינ--ןקור ןעמונעג ןיהא ךיז טָאה ,עקשוּפ ,רע ךיוא
 ןופ טָאה סָאװ ,ןַײש-ּפמַאל רעקיטכאנ רעד אב לָאמא---יוזא טאלג רָאנ
 א לָאמשרעדנא ןא רעדָא ,ןרעװילג ןוא ןייטש וצ ,טקוקעגסיורא טרָאד
 ,טרָאד ןופ טמוק סָאװ ,גנאזעג א וצ רעהעג ןוא רעיוא ןכעלביוט ןימ
 .ןגיילוצ

 ןא סעּפע .רענעי יו ,אזא ךיוא ..?ךָאװטימ , :רעטייווצ א טָא רעדָא
 רעד ןיא ,ָאד ךיז טָאה רעכלעוו ,עמאמ-עטאט ןָא ,רענעפרָאװעגרעטנוא
 ןענופעג לַײװ ,יוזא םיא ןעמ טָאה ןפורעג סָאװ ןוא ,ןגיוצרעד ,?עלָאלק,
 ראפ ןעמ טָאה ןעמָאנ ןרעסעב ןייק ןוא ,ךָאװטימ םוא םיא ןעמ טָאה
 לּפע ןא יװ ,זיא םיא אב גיוא ןא סנייא ..ןטכארטסיוא טנָאקעג טינ םיא
 סָאד ,עטייוצ סָאד ןוא ,סיורא ךָאל-ןגיוא ןופ ןוא קיזָאלג -- סיירג יד
 טָא טימ ןעמאזוצ ןוא ,טלכיימש ןוא סיז ,עטאוועמאט טקוק ,עכעלריטאנ
 -ריטאנ סָאד זא סָאװ ,םעליוג א :ךָאװטימ -- ךָאװטימ זיא ןגיוא עדייב יד
 קאב רענעי ףא לכיימש רעד ךיז טסיגעצ ,םיא אב טלכיימש גיוא עכעל
 רעסיוא ,טינרָאג טָאה רע .ּפָארא-גראב א ןופ לכַײט א יװ ,גיוא םענעי ןופ
 ןוא ןּפיל יד ףא טַײקסטוג עשימעליוג לסיב א ,בַײל ןפא דמעה א רעשפע
 עמ ןעוו ,ןרעפטנע וצ ףא קילדעװ רָאנ ,לכייס ןוא ןשָאל לסיב ןיילק א
 ,ךיא סייה ךָאװטימ ,ךיא ןיב ךָאװטימ ,--"?וטסיב רע, :םיא טגערפ
 -ראּפ אזא ךיוא סע טָאה ,טָא ןוא ...?ןענופעג ךימ ןעמ טָאה ךָאװטימ לַײװ
 .ןגָארטעגנָא ,עלעביטש ןיא ,רעהא ,יוזאיו טסייוו רָאירעטוג רעד ,ןיוש
 א יװ ןוא ךעלביל גיוא ןייא ןטימ ,טלעטשעגקעווא ךיז ,ןעמוקעג זיא רע
 ןעועג טוג ָאד ,סיוא טזַײװ ,םיא זיא'ס לַײװ ,טלכיימשעצ ךיז שיפ ןימ
 .?ןבַײרטסיורא םיא ןעמ לָאז סָאװראפ טנַײה ,ןלעפעג ןוא

 ,טקנוּפ-סגנויצוצ רענעי ןרָאװעג זיא עלעביטש סיזול ,טרָאװ ןייא טימ
 ןיהא טייהרענעטלאהאב ןוא טעקשושעג ךיז ןבָאה טַײלעגנוי ןכלעוו ןופ
 םעד ןופ טַײלעגני יד ןוא טלמרומעג ןבָאה ערעטלע :;טעװנאגעג ךיז
 סָאד ןוא ,טרעזייבעג ךיז ןוא טמורבעג ןבָאה עטלא רָאג ןוא ,טנרָאװעג
 -ּפיט , ןוא ?עמוט , יװ ,ןפורעגנָא ןעמענ עטסגרע יד טימ ןיוש עלעביטש
 ןעלטימ אראפ סָאװ טימ ןוא יוזאיו ,טעצייעג ךיז ךיז ןשיוװצ ןוא ,?על
 .ןגָאלשוצּפָא ךיז עלעביטש םענעי ןופ רעמיטנגייא םעד ןופ
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 טסנרע ןביוהעגנָא ךיז טָאה טָאטש זא ,ַײברעד ןטלאהעג ןיוש טָאה'ס
 -עג טַײװו יוזא זיא עלעביטש סָאד שטָאכ לַײװ ,ןעמענראפ וצ םעד טימ
 ןָא סע טייג ןעמעוו זיא ,ליוו עמ זא סָאװ ,טדײשעגּפָא יוזא שטָאכ ,ןעוו
 יז זיא סָאװ ,עניוזא ןענופעג ןיוש ךיז ןבָאה ךָאד ,סע טרא ןעמעוו ןוא
 יד ןיא ףיט-ףיט ןגעלעג ןיוש ייז זיא ןוא ןעגנאגעגנָא רעייז ןוא רעייז
 טַײל עמורפ עסיוועג זא ,ַײברעד ךיוא ןטלאהעג ןיוש טָאה'ס .םירעדעג
 ,ןדײרוצּפָא ךיז ןשיוװצ סיורָאפ יידעק ,טלמאזראפ טייהרעליטש ךיז ןבָאה
 ךיז ןעמ לָאז ,ןיזול ןגעק ,םענעי ןגעק ריפ סעּפע טמענ עמ רעדייא זא
 רענעי יוויוזא לַײװ ,רעדורב סיזול וצ ,רעבשאמ עשיומ וצ ןדנעוו רעירּפ
 טלָאװעג ייז ןבָאה ,װעשָאכ א ןופ רעדורב א ןוא וועשָאכ א טרָאפ זיא
 ,ןעצייא ךיז ןעמוקעג ןענַײז ייז .ןרעהסיוא גנוניימ סרעדורב ןַײז ךיוא
 ןעלטימ ערעדנא רעשפע ,ןגיילוצרָאפ שרעדנא סעּפע רע טָאה רעשפע
 רָאנ טשינ .הד ,טנכערעג ןיילא ןבָאה ייז עכלעוו ,יד רָאנ טשינ ןוא
 .עגנערטש

 םענייא ןיא ךיז ןבָאה טַײל עטסּוװאב עדייא עצנאג א זא ,ערָאװס א

 ןוא טלעטשעגנַײרא בוטש ןיא רעבשאמ עשיומ וצ עקאט טכאנרעדפא ןא

 ןטלאהעגפוא ךעלרעסיוא יא טגערעגפוא יא טנװָא ןצנאג א םעד ןגעוו

 ,טציהעג ךיז ןבָאה עלא .טלדנאהאב ךאז יד יונעג ןוא טענַײטעג ,טדערעג

 זיא רע לַײװ ,טרעהעגסיוא ךאווש ייז טָאה ןיילא רעבשאמ עשיומ רעבָא

 טינ ּפָאק ןיא םיא זיא ךאז יד ןוא ןעמונראפ ןעוועג שרעדנא סעּפע טימ

 ןוא ןגָאלשרעד ,טיירטשעצ--טַײצ רענעי וצ רע ןצנאגניא ןוא ,ןכָארקעג

 .םעליוא םעד ףא טשינ רָאג יו
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 יד ;רעבשאמ עשיומ אב טכעלש ןטלאהעג טלמעד ןיוש טָאה'ס לַײװ
 ךָאנ וצרעד .ףורא-גראב-- ןקילגמוא ,סערָאצ ןוא ,ּפָארא-גראב ןטפעשעג
 -עג קנארק סעוװָאטאק ףא טינ ,עקמאכענ ,רעטכָאט ערעגנַיי יד םיא זיא
 ךיז ןרעגרע ןליטש ןופ ןעמוקעג ריא זיא'ס יצ ,טינ טסייוו עמ .ןרָאװ
 טָאה רעכלעוו ,רעשטנעל םעכָאנ ,ןאמ ריא ןופ ןוא עגאל סרעטָאפ ריא ןופ
 א ןופ רָאג רעשפע יצ ,סטכעליקוצ א ןופ יצ ,טעזירעג טייהרעליטש יז
 ,ןַײז טינ לָאזס יװ .טעילטעג ריא ןיא טָאה סָאװ ,עשורעי רענעטלאהאב
 -אלב לָאמא סָאװ -- ןקאב יד :ןרָאװעג רעגרע לָאמא סָאװ ריא זיא'ס רָאנ
 טינ לאש רעד ןופ ןיוש זיא יז ןוא ,טלסיירטעג רעטּפָא יז טָאה'ס ,רעס
 ,וצ-טסבראה וצ ,טַײצ עטצעל יד ןוא ,ךיז ןגייל ןזיב ןייטשפוא ןופ סיורא
 -קעווא טעב ןיא רָאג ןיוש ךיז ,ןרעטעװ עטכעלש יד סעמכאמ ,יז טָאה
 -עג ןבָאה םיריוטקָאד ...ןלָאװשעג ןרָאװעג ריא ןענַײז סיפ יד :טגיילעג
 בייהנָא טשרע ,טציא םיא ןעמ טמענ ּוװ רעבָא ,רעמוז ףראד יז זא ,טגָאז
 טָאה סָאד רעבָא ,"רעדנעל עמעראוו, טגָאזעג ךיוא ןבָאה ייז ?טסבראה
 יד ןיא ,ָאי עליפא ןעוו ןוא ,ןענאטשראפ טשינ רָאג טלמעד ןיוש ןעמ
 ןענָאק ןעניז ןפא רָאג סניזא לָאז עמ ,אזא ןעװעג טינ טַײצ
 ,ןעמענ

231 



 םוצ רָאג רעבשאמ עשיומ ןיוש טָאה קנערק סעקמאכענ יד ,טָא זיא
 ףֹא ךיז טזָאל טנאה ערעװש א :טליפרעד טָאה רע .טפעלּפעג ןקירעביא
 םיא טעװ יז טַײקירעדינ א ראפ סָאװ זיב ,טסייוו רעװ סָאװ ,ּפָארא םיא
 וצ ןייגנַײרא ןוא ןעמוק םייהא טגעלפ רע ןעװ ,טפָא ןוא ;ןגײבּפָארא
 ןייק ןוא טקוקעג רָאנ ריא ףא רע טָאה ,ןרעװ עריווועג רעטכָאט רעד
 רעטָאפ ןבָאה ,ערעדנא סָאד סנייא ךיז קידנקוקנָא ןוא ,טגָאזעג טינ טרָאװ
 סעמכאמ רָאנ ןוא ,טאהעג ןרערט עשיפטושעב ןגיוא יד ןיא רעטכָאט ןוא
 ןבעגסיוא טלָאװעג טינ ןרעדנא ןראפ סנייא ךיז ייז ןבָאה טפאשַײרטעג
 ,טשיװעג טייהרענעטלאהאב ,קידנגיל טעב ןפא ,ייז טָאה ,עקמאכענ ,יז
 .קידנעײגּפָא ץעגרע לקניוו-בוטש א ןיא--- רע ןוא

 -יומ ,רעשטנעל םעכָאנ :סָאװ ףא ןעוועג זיא ןזָאל רערט א ,ָאי לַײװ
 ,ןגעלעג םיא זיא בַײװ סָאד ּוװ ,בוטש ןיא טלמעד ןיוש זיא ,םעדייא סעש
 טפָא וצ ןיוש ןוא טרעכיירעג ןראגיצ ,ןעגנאגעגמורא ףלָאװ רעבלאה א
 לטסעקיַײּפש ןרעביא לקניו א ןיא ןטפלעה עטרעכיירעד טינ יד ףא
 רעשפע טָאה רע סָאװ ןופ ,ןופרעד טגערעגפוא ןעוועג זיא רע .ןגיּפשעג
 ,ןופרעד טגערעגפוא רעמ רעבָא ,טגערעגפוא ןַײז וצ טנורג א טאהעג
 ןעמעוו ןוא ןדיירוצסיוא ןעמעוו ראפ טאהעג טינ ךיז רע טָאה טציא סָאװ
 טינ טַײצ ןייק זיא טציא זא ,ןענאטשראפ רע טָאה סָאד לַײװ .ןעזירה וצ
 -ראפ וצ ןכערּפשעג ןעקמאכענ טימ טציא ןכאז עניוזא ןגעוו ןוא ,ףורעד
 סָאד טָאה רעװש רעד רעבָא ,ןגיוושעג טָאה רע .ןכערבראפ א זיא ןריפ
 טינ םענייק זיא ןגַײװש ןַײז ןופ ןוא ,עקמאכענ ,יז ךיוא ןוא ,ןעזעגוצ
 רע טלָאװ-- ,טכארטעג ךיז ןעמ טָאה-- ,רעסעב ןוא ,ןרָאװעג רעגנירג
 .טדערעג ָאי עקפאד ןיוש

 טָאה סָאװ ,ךאז א ענייא ןפָארטעג טלמעד בוטש ןיא טָאה ךָאנ וצרעד
 יו ,טקריװעג טָאה ןוא ןגָאלשרעד קראטש ,ןעמעכָאנ עליפא ,ןעמעלא
 סָאװ ,רעיוא ןא אב טנעָאנ לָאמא גנולק רעטכירעגמוא רעקידמעצולּפ א
 .ןרעדיושפוא ןוא ןסַײרפוא ךיז טרָא ןופ ןשטנעמ א טכאמ

 ןיא רעבשאמ עשיומ אב ןזיוואב טכאנרעדפא ןא לָאמנייא ךיז טָאה'ס
 ןופ ןיושראּפ א .טנעקעג םיא טָאה טָאטש יד .רעגעלש רעד לקילומש זיוה
 עכַײלג ,ענעביוהעגפוא סָאװטע טימ ,טיובעג טארדאווק ,סקּוװ ןלעטימ
 -סאלב לסיב א ,גיוא עטאוועמלעב א םענייא רעביא ,םענָאּפ ןַײז .ןעלסקא
 -לקנוט ןופ ,עפַײטש טקעטשעג םיא ןבָאה דרָאב רעד ןיא רָאה רעבָא ,ךעל
 -ַײז ןיילא דרָאב עפַײטש יד ןוא גיוא ענייא סָאד ןוא ,רילָאק ןכעלבלעג
 דעכאּפ א ,טפראדאב טָאה רע ןעמעוו ףא ,לָאז רע ,ןעוועג גונעג ןיוש ןענ
 א לָאז ,רעטערב יװ ,טנעה ענעקורט ,עראד ענַײז ראפ זא ןוא ןפראוונָא
 ,םידמאלעמ-עקעדראד ,סרעפלעהאב-- טשרעקירעד .ןרעטיצ טָאטש עצנאג
 םיא טגעלפ ןרעדנא םעד ףא רענייא סָאװ ,סעכָאלעמלאב ךיוא לָאמא
 גונעג זיא'ס .ןגיײלנָא רענייב יד ןיא ןוא ןענרעלנָא לָאז רע ,ןעגנידנָא
 -טנא םיא לָאז םענָאּפ סמענעי ןופ זא ,סלקילומש שטאּפ א רענייא ןעוועג
 -- ךיוא טפָא ןוא ,ןייצ עטצעזעגסיוא שּפיה טימ עקשוי עטיור א ןייג ןגעק
 .לצעלּפ ןפָאלראפ ןייא ןרעוו לָאז םענָאּפ עצנאג סָאד זא

 -אב רעד ןופ רעבָא ,רעפלעהאב א ןעוװעג לָאמא ךיוא ןיילא זיא רע
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 לפיוו ,ןגָאלשסיױא ליפיוזא טנָאקעג טינ רע טָאה עסָאנראּפ רעשירעפלעה
 עטסקע ןיא .ןעמונעגנָא ןעוועג ןימ סָאד זיא טָאטש ןיא .יײרעגעלשעג ןופ
 טָאה לקילומש .ןעלטימ עטסקע טימ טצונעגסיוא לָאמא ךיז ןעמ טָאה ןלאפ
 -םירָאסײק ערוועכ רעשיטָאטש רעד וצ טרעהעג טאהעג ךיוא זַײװלגנִלי
 ,ןביוט ןזָאל ןופ ,ןייגמוא קידייל ןופ טבעלעג טָאה עכלעוו ,סענָאטנאלאג
 ךעלדיימ עטריפראפ סָאװ ,םעד ןופ ,רעדנאנאנשיווצ ךיז ןגָאלש ןופ
 רעדניק עשיטאבעלאב סָאװ ,ןופרעד ךיוא ןוא ,ןטלאהעגסיוא יז ןבָאה
 טול ,ןלָאצ ןָאק'ס לפיו רע טימ ןרָאװעג טרעַײטשאב ייז ןופ ןענַײז
 אב ןיוש) גנוי טשינ ןיוש ןעוו ,טציא רעבָא .ןטַײקכעלגעמ סנטאט ןַײז
 ןָאט וצ טינ ןכאז עשלגנִיי ןייק טימ רעמ רע טָאה ,(סיוועג קיצרעפ יד
 ןופ ןוא טסנרע ןופ רָאנ ןוא ,עטסנרע --- ןעגנומענרעטנוא ענַײז ,טאהעג
 -עג עסָאנראּפ ןופ עשָאקשינ ןוא ןעמוקאב סטלָאצאב ןַײז רע טָאה ּפעלק
 ןעגנאגעג זיא רע רעדייא ,קנורט ןטוג א ףא טקעלקעג םיא טָאה'ס .ןגיוצ
 ןוא ,ןבעגעגּפָא ןיוש ּפעלק יד טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ ךיוא ,ּפעלק יד ףא
 .ןסַײבוצ טכעלש טינ ףא--- ןטימניא ךיוא

 א ,קינטנעצָארּפ א רענייא ןעגנודעג ןוא טקישעג םיא טָאה לָאמ סָאד
 טינ דרָאב רעד ןופ םענָאּפ סָאד טָאה עמ סָאװ ,סניילק א ."עלעצעק, דַיי
 ,םיא טקנעדעג טלעװ יד טניז ,ןגָארטעג טָאה סָאװ ןוא ןעזעגסיורא
 ,ּפענק ןָא לטנאמ ןקידרעטניוו-בלאה םענעבירעגּפָא-בלאה א רָאנ םענייא
 ןוא ,ןזָאלבעגנַײרא קראטש םיא טָאה ןטניוו סייב ןוא טסערפ יד ןיא ןוא
 רעד ראפ םיא ןלָאז סנקראּפ יד ,סנקראּפ יד אב ןטלאה ךיז טגעלפ רע
 .ןלעטשראפ טלעק

 ןסיורג א טימ ןוא בוטש רענעגייא ןא טימ שטָאכ ,רעגראקידליוו א
 ןעועג קידנעטש זיא בוטש יד רעבָא ,עדאוועל רעד ןבעל ןטרָאג-טכורפ
 ,יז אב ןעגנודעגּפָא קירוצ טָאה ןיילא רע ןוא ,עדמערפ וצ ןעגנודראפ
 לַײװ ,לרעמיצ לציּפ ןיילק א ,ענַײז םינייכש יד אב ,עדמערפ יד אב
 רעדָא ,טינ ךיוא-- רעדניק ןייק ,טינ-- בַײװ ןייק :טינ רע ףראד רעמ
 -ענּפָא יז ןופ ךיז רע טָאה ,ןעגנאגעצ ייז טימ ךיז רע זיא ,ָאי רעשפע
 -עג ךיז טָאה ןיילא רע ןוא ,ןזַײּפש ןרָאּפשראפ ייז לָאז רע יידעק ,טגָאז
 -נַײא ךיז לָאמא רענַײז ענייכש א אב טגעלפ רע סָאװ ,ןופרעד טזַײּפש
 ,שעביש א רָאנ טַײצלָאמ ןקידעכָאװ א וצ -- רעַײטשוצ ןבעג ריא ןוא ןטעב
 -אב טינ טשינרָאג רע טָאה רעמ ןוא ,רעמ סָאװטע -- ןקידסעבאש א וצ
 טָאה ,ןטַײקינײלק ערעדנא ןוא זאג ,ץלָאה יו ,עקירעביא סָאד ןוא ,טפראד
 .טעוונאגעג םינייכש ענעגייא יד אב ,ןעזעג טינ טָאה רענייק ןעוו ,טפָא רע

 -ָאלא ןאק ענעגייא ענַײז טאהעג רע טָאה ,טגָאזעג ןעמ טָאה ,ןבָאה
 --ץלא סָאד .וצרעד דלָאג ןוא םילייק ענרעבליז עסאמ א טימ ךָאנ ,םיפ
 סָאד םיא טָאה עמ ןעוװ ןוא ,טצעזראפ םיא אב טָאה עמ סָאװ ,סענָאקשאמ
 ןטלאהאבראפ -- םיא אב ןבילבראפ םילייק יד ןענַײז ,ןבעגעגּפָא טינ טלעג
 םענייק זא ,ןקוקנַײרא טינ ןיהא לָאז רענייק זא ,שעװ ןקיטיוק ןשיװצ
 -יוק ?סעלעצעק, לַײװ ,ןקעטשנַײרא טנאה א ןטסולג טינ ןיהא ךיז לָאז
 -ַאלאכ טימ טָאה ןופרעד לַײמ א טימ סָאװ ,סניוזא ןעוועג ןיוש זיא סקיט
 .ןַײז לּפאמ טנָאקעג ןופרעד ןבָאה רעבַײװ עסערעבועמ ןוא ןגָאלשעג סעש
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 עינאּפמָאק א ןגרָאװרעד םיא ןבָאה סע זא ,ןעוװעג זיא ףָאס רעד
 ןוא ,דָאס םעד ןעגנודעגּפָא רעדייסעק םיא אב ןבָאה סָאװ ,טַײל-טָאטשרָאפ
 -נַײרא לָאמא ,דָאס ןראפ סטלָאצעג םעד רעסיוא ,טגעלפ רע עכלעוו אב
 ,עקידמערעוו א םיולפ עליופ א ,עלעּפע ליופ א יװ ,קנאשעג א ךיוא ןּפאכ
 .טבעלעגּפָא רעמוז ףָאס םורא טַײצ קיטש א רע טָאה עקאט ןופרעד ןוא
 ,טאהעג טינ ימ עקירעביא ןייק טַײל יד ןבָאה ,ןעמ טגָאז ,ןגראוו םאב
 טקעלק סָאװ זיא -- רענעסערעד טינ קידנעטש א ,רעקניניילק א-- רע לַײװ
 ךַײלג טָאה ןוא ןָאטעג ףרָאװ םעניילק א רָאנ ךיז רע טָאה ?עניוזא ראפ רע
 ליומ ןכרוד שטשיּפ עלעציּפ א טימ -- טנעצָארּפ טימ ןבעגעגּפָא עמָאשענ יד
 יד ,ענעי ךיוא ןענַײז םעד אב ןוא ,ץעגרע ךָאנ ךרוד לָאק א טימ ןוא
 סעטאמש ןשיװצ סָאװ ,םילייק יד וצ לַײװ ..ןבילבעג עקאט ,רעגראוו
 -עג טינ ךיז ןבָאה יז סעמכאמ ,ןעגנאגרעד טינ יז ןענַײז ,ןקיטיוק ןוא
 ןוא .סטוג אזא ןעניפעג ךיז לָאז טַײקסעַימ אזא ןיא זא ,ףורעד טכיר
 ףא ןעלסקעוו רָאנ רעסיוא ,ןעוועג טינ ךיוא םיא אב זיא ןעמוזעמ טלעג
 ןוא טאהעג סעקעטיוּפ ענַײז רע טָאה ייז אב רָאנ סָאװ ,םיכוטָאב עסיורג
 ,ןטלאהעג

 זא .סעוויוכעלאב ענַײז ןופ רענייא ןעועג זיא רעבשאמ עשיומ
 ךיוא-- עקינַײז יד ןשיװצ ןוא טָאטש ןיא זא ,טרעהרעד טָאה ?עלעצעק,
 ןגעו ןעגנאלק ענושעמ םוא ןעייג ןוא ךיז ןגָארט ---"ךעלעצעק, עניוזא
 טפָא ןיא רע לַײװ ,טביילגעג טינ טשרעוצ רע טָאה ,רעבשאמ עשיומ
 ,ןרעװ עריווװעג רָאטנָאק ןיא לטנאמ םענעבירעגּפָא-בלאה ןטימ ןעמוקעג
 ,רעטַײװ סָאװ רעבָא ;רָאטנָאק זיא רָאטנָאק יד זא ,טינרָאג זא ,ןעזעג ןוא
 ןופ ןאמז רעד שטָאכ זיא ,טרעהעגפוא טינ ץלא ןבָאה ןעגנאלק יד זא
 טלעג ןייק זא יוזא ,ןעגנאגעגסיוא טאהעג טינ ךָאנ זיא ןעלסקעוו ענַײז
 ןעמונעג ןיוש םיא טָאה ךָאד ,ןעמוקעג טינ ךָאנ ןסעמערעדניא םיא זיא
 ןבָאה ךעלעּפע עליופ יד יצ--- ןוא ,ןעזיר וצ לכַײב ןקיטיוק םעניילק ןיא
 ,עקעטױּפ אזא ןרעװּוצנָא ןופ קנאדעג רעד סעמכאמ יצ ,טדאשראפ םיא
 טַײצ רענעי וצ רָאנ-- ןעור טזָאלעג טינ םיא טָאה דלָאג עדורה אזא
 ןיא סיורא לָאמעלא זיא ,ןפָאלשעג טשינ ןטכאנאב יד ןיא ןיוש רע זיא
 ןוא ,טײקיגײלק רעקיטיינ א ףא ןקראּפ םוצ טלעטשעג ךיז ןוא ןסיורד
 עשלמיה יד וצ ,ןביוהראפ למיה םוצ ןגיוא יד רע טָאה עסַײמ-סאשעב
 ײז ֹוצ ןָאק רענייק סָאװ ,טנארוק יוזא ןענַײז סָאװ ,םינָאמוזעמ-ןרעטש
 ןעװ ּפָארא יז ןופ טלאפ רָאנ ןטלעזטלעז סָאװ ןוא ןעגנאלרעד טינ
 ןאמז םעד יוזאַיו ,סעצייא טכוזעג ,ןפָאלש טנָאקעג טינ טָאה רע ...רענייא
 סיורא לָאז רע יידעק ,ןרעטנעענרעד וצ ןעלסקעוו סרעבשאמ עשיומ ןופ
 טנָאקעג טינרָאג רעבָא טָאה רע .םעלָאשעב ןוא טַײצ רעד וצ וויוכ םענופ
 טימ ןלאפ עניוזא ןיא רעדייסעק טוט רע סָאװ ,סָאד רעסיוא ,ןטכארטוצ
 עשיומ יװ ,טציא רעד יװ םיווּושכ רעקינייװ טימ ,סעוויוכעלאב ערענעלק
 ...ןעלקילומש טקיש רע --- ,רעבשאמ

 לדניושראּפ עניילק סָאד טָא יװ ,"עלעצעק, סָאד טָא יװ ,קידריווקרעמ
 ;למעק א ףא טליּפש עמ ןעװ יװ ,לכעלעק ןקידנעּפירכ-קירעזיײה ןטימ
 םוא עליפא סענרוב םוצ ךעלּפענק יד רעדייסעק ןלעפ'ס ןעמעוו ,רעד
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 םערָא ןא ייהעלע ,ּפענק טָאטשנָא לקירטש א טגָארט רע ןוא רעטניוו
 רע טלאה ,ןגָארטקעװא טינ םיא לָאז טניו רעד יידעק ןוא ,לרעגערט
 לדניושראּפ סָאד טָא יװ ,קידריווקרעמ-- ,ןקראּפ א אב רעדייסעק ךיז
 רָאג םיא טָאה רע יוזאַיו ,טרָאּפעג ,לקילומש יװ ,אזא טימ רָאג ךיז טָאה
 ןכאז עניוזא ןגעוו םענעי טימ טָאה רע יוזאיו ןוא ןענופעג יו ,טכוזעגּפָא
 .ןדערפיונוצ טנָאקעג רָאג ךיז

 ןוא ןראנּפָא ןלעװ לָאמ סעדעי ןעלקילומש ךיוא טגעלפ רע ,סעמע
 ,ךָאנרעד ,סע טסייה ,ןלָאצאב םיא טעװ רע :עַיצעמ א ןעלדנאה םיא אב
 ,אזא טינ ןיא לקילומש רעבָא .ןליפסיוא סעכילעש ןַײז טעװ רענעי ןעוו
 לָאמ סעדעי ןוא ,טרעוװ ןַײז טסּוװעג טָאה ,בראה זיא רע .ךיז טזָאל סָאװ
 -ראפ קנורט א ןעמענסיוא רָאנ ַײנט ןבלעז םעד ןוא םענייא רע טגעלפ
 --עכַָאלעמ רעד ראפ :ךאקעוו ךאק ןוא ,םעדכָאנרעד קנורט א ,רעַירּפ
 ףא ןיוש זיא "עלעצעק, זא ,רעבָא ראפרעד .סע טסייה ,ןגָאלש ןראפ
 רָאג ןעלקילומש וצ רע טגעלפ ,ןעגנאגעגנַײא ןעגנוגנידאב סלקילומש
 ןעּפארדפורא ךיז ,רעטייל א ףא יװ ,רעיוא ןַײז וצ םיא ,ןטערטוצ טנעָאנ
 :ןיהא ןגָאזנַײרא ןוא

 ןופ סעקשיק יד !לעז יד !עמָאשענ יד :לקילומש ,עשז קנעדעג זיא --
 ...סטעווערָאהראפ רעטיב ,סטעווערָאהראפ זיא'ס !םיכצָאר ,טלעג ןַײמ !ייז
 .!ייז ןופ עמָאשענ יד ...ןפָאלשרעד טשינ ,ןסעגרעד טשינ

 עשיומ ןגעוו ןעלקילומש טימ ךיז טָאה ?עלעצעק, זא ,רעבָא לָאמ סָאד
 :טגָאזעג יוזא םיא רע טָאה ,טדערעגפיונוצ רעבשאמ

 ןעמעוו טימ ,קנעדעג !טסיײג וד ןיהּוװ ,לקילומש ,עשז קנעדעג זיא --
 רעשפע ןדַײס ,ןבייהפוא טשינ טנאה ןייק ,ןרירנָא טשינ :ןָאט וצ טסָאה וד
 ןייק ךָאנ רימ טמוק ןסעמערעדניא לַײװ .ןָאט פאלק א שיט ןיא ףא רָאנ
 .ןעמ ףראד ןקערשנָא רָאנ ,ןעגנאגעגסיוא טשינ ןאמז רעד ךָאנ זיא'ס ,טלעג
 ןַײז טעוו'ס רעװ ,ןעז לָאז עמ ןוא גנירג ראפ ןטלאה טינ סע ךיז לָאז עמ
 טעוו'ס ןעוו ןוא ןפראד סעמעעב עקאט ןיוש לעװ ךיא ןעוו ,דאצ ןַײמ ףא
 ,וצרעד ןַײז טיונ עקיטכיר יד

 -עגנָא טינ טַײװ סעכילעש סָאד לָאמ סָאד זיא ןיילא ןעלקילומש ךיוא
 ןעמוקעגסיוא טשינ לָאמנײק םיא זיא'ס .ןעוועג ערקירּפ עליפא ןוא םענ
 זיא ךָאנ וצרעד .ןרעװ וצ טקישעג רעזַײה ענעביוהעג-וװעשָאכ עניוזא ןיא
 ךעיוק רעצנאג ןַײז ןוא ,ןעועג טשינ ןערבאדלאב רעקירעביא ןייק רע
 -ךַײז א טימ סָאװ ,טסיופ ןַײז ןיא רָאנ רעקירעד ןענאטשאב ךָאד זיא
 ןיא ,ָאד רעבָא .טלעױּפעג ךַײלג ןוא סיורא טימרעד ךַײלג רע זיא ןכַײלג
 ,טארפיב ,טנאה א ףוא ןעמ טבייה יװ ,רעבשאמ עשיומ טימ ,לאפ םעד
 ןרָאװעג ןטָאבראפ ןוא טגָאזראפ ןיילא ?עלעצעק, ןופ םיא זיא'ס זא

 ,רענעריולראפ א לסיב א ןיוש בוטש ןיא ןעגנאגעגנַײרא םורעד זיא רע
 ףא ןבָאה ןּפמָאל ןוא טכיל ,טפול רעשיריווג רעד טימ בוטש יד ןיילא ןוא
 שזארוק ןשירעגעלש לטרעפ ַײרד זא ,ןטסיירדמוא םוצ טקריװעג יוזא םיא
 .ןזָאל טזומעג לעוװש טַײז רענעי ןופ ןיוש רע טָאה

 ,ליפיוזא ןוא ליפיוזא ?

 טי



 ,רעבשאמ עשיומ טנכערעגסיוא טָאה רע ןעוו ,טכאנרעדפא ןעוועג זיא'ס
 טימ סמעדייא ענַײז ןוא םיא-- ,ןפערט וצ ,קידנעמוקמייהא טפעשעג ןופ
 ןלָאמ ערעדנא עלא ךיז טכאמ'ס יװ ,טכאמעג ןעוװעג ךיז טלָאװ .םיא
 רעדָא ,ךיק רעד ףא עכורעטאק א רעדָא םעקָאילע ןא ךיז טניפעג'ס ןעוו
 טלָאװ ,בוטש ןיא עטלעטשעגנָא ןוא טַײל-רָאטנָאק יד ןופ רעוװ רערעדנא ןא
 ןקידנשארעביא אזא טשינ ,לקילומש יװ ,ןיושראּפ אזא ןופ ךיז ןזַײװ סָאד
 ,רענייק עטלעטשעגנָא יד ןופ ןעוו ,טנַײה דָארג רעבָא .טכאמעג םעשיור
 ןעק טָאטש עצנאג יד סָאװ ,ןיושראּפ אזא טימ גיוא ףא גיוא ןוא ןיילא
 עטאוועמלעב ןַײז ףא רָאנ ןָאט קוק א ןעוועג גונעג זיא'ס סָאװ ןוא םיא
 טלעטש רעכלעוו ,אזא טימ ןָאט וצ ָאד טָאה עמ זא ,ןעז וצ יידעק ,גיוא
 עדאווא ךָאד זיא --- ,עכיצער ראפ עליפא זיב ,ּפָא טינ טשינרָאג ראפ ךיז
 ןיא ןעלקילומש קידנעעזרעד ,ןעזעגסיוא ןבָאה עלא יו ,ךעלדנעטשראפ
 .םעצולּפ רָאג בוטש

 ןטעבעג םיא ךיז ןוא ,ףראד רע סָאװ ,ןָאטעג גערפ א דלאב םיא טָאה'מ
 רע טָאה ךיז ןצעז םאב ןיוש ךַײלג ןוא ,טגלָאפעג טָאה לקילומש .ןצעז
 :ןָאטעג גָאז א

 .טלעג ...ךיא םוק ןעלעצעק ןופ ...ןעלעצעק ןופ םוק'כ --
 ,קידנעייטשראפ טשינ ,טגערפעג םיא אב ןעמ טָאה -- ?טלעג רעסָאװ --

 ?קידלוש רעצעמע ,עלילָאכ ,םיא זיא עמ -- .טניימ רע סָאװ
 !ןעלעצעק -- רימ טשינ ,ןיינ --
 ליומ ןייק ןעד טָאה רענעי ?םענעי טימ ןָא ךיז רע רעק סָאװ זיא --

 ?קידלוש םיא זיא עמ זא ,ןגָאז טינ ןיילא ןָאק ןוא טינ
 "ומש ,לקילומש סייה -- ,ןגירשעגסיוא לקילומש ָאד טָאה -- ...ךיא --

 ךיוא ךימ טפראד ריא ןוא ,ךימ ןעק טָאטש עצנאג יד ...ךיא סייה לקיל
 ..ךיא ייג ,םענעי ראפ יײג ךיא .ןענעק

 בוטש ןיא טכארבעגנַײרא טָאה סָאװ ,ןזעו סלקילומש ןיילא ןיוש
 ןופ ,םידָאגב עשירעפלעהאב עטרעגעלראפ עקילָאמא ענַײז ןופ טפול יד
 םענאב ןַײז רָאנ ןיילא ;ךעייר רענעּפמודראפ א ןגָארטעג טָאה'ס עכלעוו
 א אב יװ ,ןעזעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,טנעה ענעשאוועג-טכעלש ענַײז טימ
 טשינ ןטקאבראפ טולב ןופ ןוא ןשטיינק עטעוועטראהראפ טימ ,וועצאק
 ןצעמע זא ,גונעג ןעװעג זיא ,רימ ןגָאז ,סָאד ןיילא ןיוש -- ,טקיניירעג
 ןא טימ רעװ ןוא ןרעקרעביא ךיוב ןיא סעקשיק יד ךיז ןלָאז בוטש ןופ
 אזא קידנבָאה ,ךָאנ טארפיב ;ןכערב ןלעװ ָאד לָאז רעטקאראכ ןלעדייא
 רע זא ,קידנבָאה עריומ ןוא ןציז שיט םאב טנעָאנ ךיז ןגעקטנא ןיושראּפ
 -- ןטכיר וצ רעכיז ךיז זיא אזא ןופ סָאװ ,סניוזא טימ ןרָאפסיורא טינ לָאז
 ןופ רעמענעּפ עלא זא ,ןעוװועג עביס עקידנגונעג א ןיוש עדאווא ָאד זיא
 סאלב ,רעטרעוװ עטשרע ענַײז אב ןיוש ,לָאמאטימ ןלָאז עקידנזעוװַײב עלא
 ןעמענ סעַינק ןוא טנעה יד טייהרענעטלאהאב ןלָאז עלא אב זא ןוא ,ןרעוו
 ,ָאא ןעַײטס טשינ ליומ ןיא ןשָאל ןייק לָאז םענייק אב ןוא ,ןרעטיצ
 בוטש ןופ רערעטלע רעד יװ ,רעבשאמ עשיומ רָאנ ןיילא .עלא אב עדאווא
 יוו-טינ-יוו ךיז טָאה ,טדנעוועג ןעוועג זיא טרָאװ סלקילומש ןעמעוו וצ ןוא
 ;ןגָאז וצ סָאװ טָא םיא ןוא ןרעפטנעוצּפָא םיא ףא ןענופעג
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 םיא טיג ןוא ,ןעלעצעק רעַײא ,טוג יוזא טַײז ,םיא עשז טגָאז זיא --
 רעסעימ א ןוא דַיי רעסעִימ א-- שעפענ רעסעִימ א זיא רע זא ,רעביא
 ,ןעמוק םיא טעוו'ס זא ןוא ,טינ ךָאנ םיא טמוק טלעג ןייק זא ןוא ,שטנעמ
 ...םיא טגָאז ,קירעביא ָאד ןענַײז םיכילעש זא ןוא ,ןעמוק ןיילא רע לָאז

 ןָאטעג גָאלש א ּפָאק ןיא ןעלקילומש ָאד טָאה--!טלעג רעזדנוא --
 ןופ לעז יד !סעמָאשענ יד, גָאזנָא ןקידנעטש סעלעצעק ךיז קידנענָאמרעד
 -סיורא טנעה ןייק טימ טנָאקעג טשינ טציא טָאה רע סעמכאמ רעבָא .?!יז
 :סיורא יירשעג א טימ ,םענָאּפלָאקלא ,רע זיא ,ןרָאפ

 טָאה ַײברעד ןוא--ןַײז זדנוא לָאז טלעג סָאד !טלעג רעזדנוא --
 ןיא ךיז טָאה סָאװ ,ץלא זא ,ןָאטעג ץעז אזא שיט ןיא טסיופ ןטימ רע
 טָאה ,ןכאז ערעדנא ןוא לבעמ ןופ ,םילייק ןופ ,זָאלג ןופ ןענופעג בוטש
 ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עלא זא ,ןעגנולקעצ יוזא לָאמאטימ ךיז
 ןַײרא ןענַײזס ,ןפָאלעגנַײרא בוטשיסע ןיא ןענַײז ,םירָאדאכ ערעדנא
 ערעייז אב סניוזא לָאמנייק ןענַײז סָאװ ,ענעי ,ךיק ןופ ןטסניד יד עליפא
 א סעּפע זא ,טליפרעד ןבָאה עכלעוו ןוא ןעװעגַײב טשינ םיטאבעלאב
 :סעמעעב םערָאװ ,בוטש רעד ףא ןָא ךיז טקור שינעקישנָא ןא ,ערָאצ
 עמ סָאװ ,אזא ?רעװ ןוא ?ןּפאלק שיט ןיא ןעמוק עדמערפ טסייה סָאװ
 טינ ןגיוא יד ףא ןוא לעװש רעד ףא עליפא לָאמשרעדנא ןא םיא טלָאװ
 םיא טמוק םאטסימ ,טסיזמוא טינ ךָאד רע טּפאלק םאטסימ זיא ,טזָאלעג
 .ךָאד

 ןופ לָאק א רעקלא ןטַײװ א ןופ םעצולּפ ךיז טָאה -- !?ןטרָאד יסָאװ --
 .טרעהרעד ןַײרא בוטשיסע ןיא רעהא ןעקמאכענ רעקנארק רעד

 וצ יז ןפָאלעגקעװא דלאב זיא'ס רעװ .ןרָאװעג ןגיוושנא ןענַײז עלא
 ּפאלק ןכָאנ ןענַײז טסרעמ רעבָא ,ריא וצ ןפָאלעגקעװא זיא ,ןקיוראב
 עמ .ןבילבראפ בוטש-סע ןיא בוטש יד ןזָאלראפ סקילומש ךָאנ ךיוא ןוא
 -- סעּפע ךיז ןגָאז ,טקוקעג טינ ןגיוא יד ןיא ןרעדנא םעד סנייא ךיז טָאה
 ןעמעלא אב ךָאנ טָאה פאלק רעד לַײװ ,טגָאזעג טינ עדאווא ןעמ טָאה
 טָאה עשוב ראפ ןוא ,טמיילעג יװ ןעגנוצ יד ,ןעגנולקעג ןרעיוא יד ןיא
 .ןָאטוצניהא ךיז ןיהּוװ טאהעג טינ ןעמ

 טינ טלמעד בוטש ןיא זיא עדמערפ ןופ רענייק סָאװ ,ךָאנ עכָאראמ א
 גונעג רעבָא זיא'ס .ןגָארטסױרא סאג ןפא עטכישעג יד לָאז עמ ,ןעוועג
 טָאה סָאװ ,סָאד-- ןבילבראפ בוטש ןיא זיא סָאװ ,סָאד ךיוא ןעוועג
 טימ זיא יז ןעוו ,טכאנרעדפא ןבלעז םעניא רעטעּפש ןעלעטיג טכארבעג
 ןיא ןוא טנעה ענעכָארבראפ טימ ,ןַײרא רעקלא רעייז ןיא ןעשיומ ריא
 ןענַײז ּוװ ,עשיומ , ןדנעו ךיז םיא וצ ןוא ןטערטוצ םיא וצ ראצ סיורג
 ,ןָאט ןעז סעּפע ךָאד ףראד עמ ?ןַײז ָאד טעװ סָאװ ?טלעװ רעד ןיא רַימ
 -גיי סעשיומ ,רעשטנעל םעכָאנ טכארבעג ךיוא טָאה סָאד ..."עצייא ןא ןעז
 טשינ טַײקפאלש סבַײװ ןַײז ףא עליפא טציא ןיוש לָאז רע ,םעדייא ןרעג
 טציא רעקלא ןיא ריֹא וצ ,ןטלאהנַײא ךיז קידנענָאק טשינ ,ןוא ןקוק
 ?אה :סיורא ריא ראפ ןעשטרוב ןזייב ןוא םענעּפָא ןא טימ ,קידנעמוקנַײרא
 רעװ ,ןעװעג ָאד זיאס רעװ ,ןיוש טסייװ יז ?טגָאזעג רע טָאה סָאװ
 ,ןעמעכָאנ ,םיא ןעמ טָאה רעירפ ?ןיוש טלאה'ס ּוװ ןוא ,טּפאלקעג טָאה'ס
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 -סיורא ןוא טסיזמוא ןיוש זיא טציא ןוא ,ןרעה טינ ,ןגלָאפ טלָאװעג טשינ
 סעשיומ יװ ,ןײטשדָארג עלעקנאי יװ ,אזא עליפא ןוא ...דייר יד ןפרָאװעג
 ,טינ ַײס ןוא טוג ןעוו ַײס ,ןדנעטשמוא עלא אב סָאװ ,םעדייא רערעטלע
 טרעה עמ ןוא ,טגַײװש ,םענָאּפ ןפא טַײקליטש יד רעדייסעק םיא זיא
 -סיורא טציא טָאה םיא ןופ ךיוא עליפא-- טינ לָאק ךיוה ןייק םיא ןופ
 :טדערעג

 ...טצעל רָאג ןיוש ,טצעל ...עגיירדאמאה לפייש --
 ,טַײהנגעלעג רעד אב ,טציא ךיז טָאה ןײטשדָארג עלעקנאי ,וועגא

 טינ קידנעײיטש ,ןעװעגַײב טנַײה זיא רע רעכלעוו אב ,ךאז א טנָאמרעד
 ןאגעגַײבראפ דָארג טלמעד זיא'ס .קראמ ןיא לדער שירכָאס א ןופ טַײװ
 רעבָא לָאמ סָאד ?םיא ףא םוא ךיז טקוק רע ,לָאמשרעדנא ןא .לָאג ילורס
 ןיא ןוא ,שעדיכ א סעּפע וצ יװ ,ןָאטעג דנעוו א םיא וצ עלא ךיז ןבָאה
 קוק א טּפאכעג קידנלַײא ןוא םוראנטניה עלא ןבָאה טונימ רעבלעז רעד
 ןיא ךיז ןזַײװ סמענעי יװ ,ךַײלג ,ןײטשדָארג עלעקנאי ףא ,םיא ףא ךיוא
 עלא ,ָאי ..סעכַײש עטנעָאנ א רָאג ,ןעלעקנאי וצ ,םיא וצ טָאה קראמ
 -לוש םיא זיא רע זא ,וויוכלאב א סמענעי זיא רעווש ןַײז זא ,ןיוש ןסייוו
 ,סָאד יוזא טינ טשעדיכ ,טקרעמאב רע טָאה ,םעליוא םעד ןוא ,טלעג קיד
 ,סָאד רעקירעד יװ ,ןרָאװעג ךַײר רָאג םעצולּפ זיא ,ילורס ,רענעי סָאװ
 עליפא זיא רע זא ,ַײברעד ןיוש טלאה ,רעבשאמ עשיומ ,רעווש ןַײז סָאװ
 ,ןעמוקעגנָא ,ןילורס וצ יװ ,אזא וצ

 רע -- .ןָאטעג גָאז א ןַײרא לדער ןיא ליטש רענייא טָאה -- ?ןעזעג --
 טלָאװ רע ךַײלג ,רענַײז זיא קראמ רעד יװ ךַײלג ,םורא ןיוש ךָאד טייג
 .טגײלעגנַײרא קעלייכ א ָאד

 ?עשז סָאװ-- ,רעטייוצ א טגָאזעג טָאה -- ,טגײלעגנַײרא עדאווא --
 רעבשאמ עשיומ סָאװ ,עמוס יד ןָא עליפא טפור רעקידמעראברעד ילאצ
 ןיילא רע טָאה סָאד לַײװ ,רעכיז ףא סע טסייוו רע ,ןע;לעג םיא אב טָאה
 ,טרעלקעמעגסיוא םיא ןיילא יז ,טעַײראנ עָאװלאה יד עקאט םיא

 -ירד א ,רעקיטַײז א טלעטשעגנַײרא טָאה -- ,טפערט'ס ?עשז סָאװ --
 ןוא ,סניוועג עסיורג סָאד סיורא טּפעלש רעּפעלש א זא ,טפערט'ס -- ,רעט
 .רעגרע רעמונ םעד -- ריווג א

 ןײטשדָארג עלעקנאי ןופ טַײהנזעװנָא רעד ןיא טדערעג טָאה עמ
 -עשעקעל לסיב א ןוא רעטמעשראפ רעטסּוװאב ןַײז ףא ךיז קידנזָאלראפ
 -רעד טעװ רע דלאביוו זא ,טסּוװעג טָאה עמ סָאװ ,טַײקכעלטנרָא רעטאוו
 רע טעװ ,עטנעָאנ ענַײז ןגעוו רעדָא םיא ןגעוו טייג דייר יד זא ,ןרעה
 קידנרעה טינ ךיז ךעלגעמ טַײװ יוװ ןוא ןעװערעקּפָא רעוא םעד ןיילא
 ,ןילורס ןעזרעד רָאנ טָאה עמ ןעװ ,טדערעג יוזא ןעמ טָאה סָאד .ןכאמ
 עסַײמ יד ךיז טסיוװרעד עמ ןעװ ,טגָאזעג ןיוש ןעמ טלָאװ סָאװ טנַײה
 ,לקילומש

 ןיש טציא טָאה--,טכעלש טצעל ,טכעלש ...עגיירדאמאה לפייש --
 .טדערעגסיורא ןענײטשדָארג עלעקנאי ןופ עליפא

 ,טקריוועג לקילומש עסַײמ יד טָאה ,ערעדנא עלא ףא יװ ,רעבָא רעגרע
 -ומש יװ ,רענעי יװ ךַײלג סָאװ ,ןיילא רעבשאמ עשיומ ףא ,ךעלריטאנ
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 סיורג ןופ יו ,טקרעמאב עלא ןבָאה יוזא ,בוטש ןופ סיורא זיא ,לקיל
 טימ ליומ לופ א םעצולּפ סעּפע םיא זיא גנושארעביא ןוא טַײקטפעלּפעג
 -טסּוװאבמוא ןא ןיא טאמיק ייז טָאה רע :ןעמוקעגנָא םיקוסּפ ןוא שינעגָאז
 עכעלרעניא עלא ןעוו ,שטנעמ א יװ ,טכארבעגסיורא דנאטשוצ ןקיניז
 טימ טעשעג'ס סָאװ ,טינ טסייוו רע ןוא ,ןרָאװעג זיול םיא ןענַײז ןּפונק
 םולשבא ינּפמ וחרבב דודל רומזמ .ךיז ףא סָאבעלאב סיוא זיא רע ןוא ,םיא
 ךיטּפשממ ,דחּפמ ירשב רמס -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,!ירצ ובר המ 'ה .ונב
 ,סנייא ךָאנ סנייא יוזא -- ?ירזע אובי ןיאמ :םירהה לא יניע אשא .?...יתארי
 -קיטש ,טשימעגנעמאזוצ רָאנ ,גנונעדרָא ןיא טשינ ןוא רעדייס ןיא טשינ
 ןיא םיא טָאה טַײקטלודעצ ןַײז סָאװ ,רעטרע ענעדיישראפ ןופ םיקוסּפ ךעל
 ?סָאד זיא סָאװ :טּפאכעג ךיז רע טָאה לָאמאטימ ןוא .ןבעגעגנַײרא ליומ
 עינָאלד רעטכער רעד טימ טָאה רע ןוא ?רע טגָאז סָאװ ןוא רע טוט סָאװ
 יו עסַײמ-סאשעב קידנבעג קוק א ,טלעטשראפ ןּפיל יד ןוא ליומ סָאד ךיז
 סָאװ ןוא טלגנירעגמורא םיא ןבָאה סָאװ ,סיאב-יינב יד ףא טמעשראפ
 ךיז טָאה רע .ןעזרעד טַײקנריױלראפ ןיא ןוא ןטסגנא סיורג ןיא םיא ןבָאה
 זיא קעטייוו ןוא ןעיָאזיב רעד רעבָא ,ןגָאז וצ ןופ ןטלאהעגפוא לָאמאטימ
 ,סיורג ןעוועג ראצ ןַײז זיא סרעדנוזאב .ןרָאװעג רעקינייװ טינ ןופרעד
 ךיז טָאה רעטכָאט רעקנארק ןַײז ןופ לָאק סָאד יװ ,קידנענַאמרעד ךיז
 רעמ ךָאנ טָאה רע ןכלעוו ןופ ,לָאק ץנעי ,רעקלא ןטַײװ ןופ ןגָארטרעד
 רָאנ ,סָאװ ףא סָאװ ףא לַײװ .ּפאלק סלקילומש ןופ יװ ,טרעטיצעגפוא
 יז לָאז רע ןוא ןַײז קנארק םיא לָאז רעטכָאט ןַײז זא ,ךאז אזא ףא
 ףא-- ןצישאב ןענָאק טשינ ,לקילומש א ןופ יװ ,םעניוזא ןופ עליפא
 טשינ סיוועג רעבשאמ עשיומ ךיז טָאה סניוזא ףא רָאנ ,סָאװ ףא סָאװ
 א ןוא ..עגיירדאמאה לפייש ןוא טצעל סיוועג ןיוש זיא סָאד .טכירעג
 -רָאנ ָאד זיא'ס סָאװ ,ץלא סָאד זא ,ןפָאלעגכרוד ַײברעד םיא זיא קנאדעג
 סָאװ ,םעד ןגעק טשינרָאג א ןוא בײהנָא ןא טשרע ךָאד זיא ,ןעשעג סָאװ
 יא ,ּפאלק רעטשרע רעד לַײװרעד ךָאד זיא סָאד .ןעמוקרָאפ טשרע ףראד
 ןדנעװּפָא ךָאנ ךיז טזָאל רעכלעוו ,אזא ןוא רעטקיטכעראב טשינ א סָאד
 סָאװ רעבָא ;ןַײז ךעיילאשעמ בוטש ןופ ,טּפאלק סָאװ ,ןיושראּפ םעד ןוא
 ןיוש ןלעוו עטקיטכעראב ןוא עסעמע יד ןעוו ,רעטעּפש ןַײז ןיוש טעװ
 ,ןגָאינָא בוטש ןיא לָאמאטימ ךיז ןלעװ ,ייז טמוק'ס סָאװ ,עלא ןעוו ,ןעמוק
 -יטכעראב רענעגייא וצ טרָאװ ןייק ןוא ,ךעלגעמוא ןַײז טעװ ןענַײט ןוא
 עלא ןוא ,ןעניפעג טינ ךיז טעװ גנורעפטנעראפ רענעגייא וצ ןוא גנוק
 .ןשָאל ןשירענָאמ ןכיוה ןטימ ןוא ּפעלק טימ סיורא ןיוש ןלעװ ייז

 רענעי זא ,ןעזרעד ןוא ןָאטעג קוק א ןעמעכָאנ םעדייא ןַײז ףא טָאה רע
 רעקלא ןיא בַײװ ןקנארק ןַײז וצ ןיוש דלאב ןוא ןטלאהפוא טינ ךיז טעװ
 --םעדייא ןטייוצ ןפא ךיוא ;ןגָאלק וצ ךיז עגאל רעד ףא ,ןעמוקנַײרא
 -ּפָארא רעטרעווי-סגנורעיודאב ענַײז ןּפיל סמענעי ןופ טָאה רע ןוא ,קוק א

 .ןוז ןַײז ןעמעלָאשיװא ראפ ןפָאלטנא ןזיא רע ןעװ ,ןדיוװָאד וצ גנאזעג א :
 ראפ ,קערש ראפ בַײל סָאד רימ טליורג'ס ? ...טנַײּפ ענַײמ ןענַײז ליפ יװ ,טָאג
 טמוק ןענאוונופ :גרעב יד וצ ןגיוא יד ףוא בייה'כ * ;ךימ ךיא טכרָאפ טעּפשימ ןַײד
 ?ףליה ןַײמ
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 יז סָאװ טימ ,ןענאטשראפ טָאה רע ןוא-- ןעלעטיג ףֹא ךיוא ;טנעײלעג
 טָאה רע ןוא ,רעקלא ןיא ןענעגעגאב ,ןייג ןפָאלש ןראפ ,טנַײה םיא טעוװ
 ,טאהעג טינ טשינרָאג טסיירט סמענייק וצ טינ ןוא רענעגייא ןַײז וצ טינ
 ךיוא ,ןרָאװעג סאלב קראטש םיא זיא ןרעטש ןַײז סָאװ ,סָאד רָאנ רעסיוא
 רעכעלריטאנ רעייז וצ ייז ןבָאה ךָאנרעד טַײצ קיטש א ןוא ,זָאנ ץיּפש יד
 ןופ סָאװ ,סָאד ךיוא רעסיוא ןוא ,ןעמוק טנָאקעג טינ רילָאק ןוא עראמ
 ךעלמיטנגייא ,רעבשאמ עשיומ ראפ ,םיא ראפ ןענַײז ןָא טנעמָאמ םענעי
 אב סָאװ ,ןדנאטשוצ עשילעז עניוזא ןוא גנעג ןוא טירט עניוזא ןרָאװעג
 ןלָאמ וצ ןעװעג טינ לאפ ןייק ראפ רעִירפ סָאד ךיז זיא ,רע יװ ,אזא
 .ןלעטשוצרָאפ טינ ךיז ןוא

 :לשָאמעל ,טָא יו
 רעקלא ןיא ןעלעטיג טימ זיא רע זא ,טכאנרעדפא ןבלעז םעד ןיא ןעוו

 טָאה ,ךערּפשעג ןטסנרע םעד ןבָאה טלָאװעג םיא טימ טָאה יז ןוא ,ןַײרא
 ןיא רע זא ,ךָאד טעז יז זא :ץערעט א טימ טיירדעגסיוא ריא ןופ ךיז רע
 קראטש םיא טוט רע ,רענַײז טינ זיא ּפָאק רעד זא ,ַײברעד טינ טציא
 רע ןוא ,דניצא דנאטשמיא טינ ןוא סעליוכעיב טינ זיא רע זא יוזא ,ייוו
 ;ןפָאלש ןייג לַײװרעד ןוא ןגײלּפָא ןגרָאמ ףא ץלא לָאז יז זא ,יז טעב
 ןיא ,ןרָאװעג ןפָאלשנא ,ףָאסלָאקפָאס ,זיא ןוא טגיילעג ךיז טָאה יז זא ןוא
 -לא ןיא רעַירפ ,ךיש-קעטש יד ןיא ,טייהרעליטש ןוא ןעגנאגעגּפָארא רע
 ןייק ּוװ ,בוטשיסע ןיא יו ,ןרעמיצ ערעדנא ןיא ךיוא ךָאנרעד ,רעק
 קירוצ רעדיוו רע זיא ךָאנרעד ,ןעגנאגעגמוא סעּפע ,טשינ ןפָאלש ןשטנעמ
 ןקיטכאנ ןיא ןוא טלעטשעג רעטצנעפ םוצ רָאג ךיז ןוא ןַײרא רעקלא ןיא
 .ןקוקסיורא ןעמונעג ןסיורד

 -ףָאס רעטקיטעּפשראפ א טימ ןבעגעגסיוא טלמעד ךיז טָאה טכאנ א
 -טכאנאב עקיטסבראה יד .סעראמכ ןשיװצ ןופ ענָאװעל רעקידשעדיוכ
 ענעריויעצ ןוא עכעלרעטיש ןשיװצ ןופ טקוקעגסיורא טָאה טַײקליטש
 שעטשוטעמ ןַײש-בלאה ןיא ןעזעגסיוא טָאה ץלא .ןצעניןקלָאװ עשלמיה
 ןַײש רענעי ףא טָאה סָאװ ,אזא ראפ ךָאנ טארפיב ןוא ,ןעמּוװשעצ ןוא
 .רעטצנעפ א ךרוד טקוקעגסיורא

 -נקוקסיורא רעטצנעפ ןכרוד יוזא ,רעבשאמ עשיומ טָאה םעצולּפ ןוא
 רעכיז קירעביא טינ זיא רע .ףיוה ןיא ןשטנעמ א ןייטש ןעזרעד ,קיד
 ,ןקָארשעג טינ ךיוא ךיז ןוא טרעדנּוװראפ טינ ךיוא ךיז טָאה רע ,ןעוועג
 טשרעוצ ךיז טלָאװ רע ןעוו ,ךיז טכאמ ךאז אזא ןעוו ,לָאמשרעדנא ןא יו
 טיירד סָאװ ?ףיוה ןיא טכאנאב םיא אב רעדמערפ א טוט סָאװ :טגערפעג
 ןטלאהעג ךיז רע טָאה לָאמ סָאד ,ןיינ--?רע ףראד סָאװ ןוא ךיז רע
 ןשטנעמ םעד ךַײלג ןפלָאהעג ךיוא םיא טָאה טַײקַיור יד טָא ןוא ,קַיור
 סָאד ,ָאי ןָאטעג טכארט א ךַײלג טָאה רע ןוא ...רעטלא :ןענעקרעד וצ
 ןשיװצ ןבָאה ייז סָאװ ,ןטצעל םעד ,ךערּפשעג םענעי ךָאנ סָאװ ,רע זיא
 ןוא ,טזָאלעגסיױרא ןעניז ןופ רָאג םיא ,עשיומ ,רע טָאה ,טאהעג ךיז
 טנָאמ ,קילעפוצ טַײצ עטצעל יד םיא טנגעגאב רע ןעװ ,לָאמ סעדעי
 -ראפ ךערּפשעג ןסייב םיא טָאה ,עשיומ ,רע סָאװ ,סָאד םיא אב יװ רענעי
 ראפ ,םיא ראפ ןטכארטוצ סעּפע ןעז טעװ רע זא :ךעלמענ ןוא ,ןכָארּפש

340 



 ענַײז טציא טכאמ רעטלא זא ,ןעוװעג רָאלק ךיוא םיא זיא'ס .ןרעטלא
 -אב ,םעווקאבמוא םיא זיא גָאטאב לַײװ ,ףיוה ןיא ןריצאּפש עקיטכאנאב
 ןוא ,רעכיז קירעביא טינ ןוא טגנעעג ךיז רע טליפ ןשטנעמ ראפ ןוא גָאט
 ןַײז רָאלק ,קידנריצאּפש ,ךיז טכאמ רע ןוא ,רענייק םיא טרעטש טכאנאב
 .ןרעטפולכרוד ךעיומ ןטלּפענראפ ןַײז ךיוא טוט ןוא עגאל

 ָאטינ ןיא עציכעמ ןייק ךַײלג יו ,טליפרעד עשיומ טָאה םעצולּפ ןוא
 םיא ןלייט רעטצנעפ ןייק ןוא טנאוו ןייק ךַײלג ,ןרעטלא ןוא םיא ןשיװצ
 טקוק רע יװ יוזא זא ,טכאדעג ךיוא םיא טָאה'ס ןוא ,םענעי ןופ ּפָא טינ
 טקוק יוזא ,ףיוה ןיא ןקידנעייטש א םיא טעז ןוא ,ןרעטלא ףא טציא
 ןכרוד םענענָאטעגנָא-בלאה א םיא טעז ןוא םיא ףא ךיוא ,רעטלא ,רענעי
 רעטלא לַײװ ,ןעוועג עקאט סָאד זיא יוזא זא ,ךעלגעמ .ןקוקסיורא רעטצנעפ
 .ןענאטשעג טעוװערעקעגסיוא רעטצנעפ םוצ םענָאּפ ןטימ זיא

 בוטש ןיא ןעשיומ ַײס ןסיורד ןיא ןרעטלא ַײס זיא טונימ רעד ןיא
 א ףא טָאה טונימ רעד ןיא :;ךרודא רענייב יד ךרוד טלעק א סעּפע יװ
 ןוא רערעסערג א סָאװטע טימ טקילגעג ענָאװעל רעד ןפיוא ןקילעפוצ
 רעבלעז רעד ןיא ןוא ;ןזַײװאב ךיז סנקלָאװ יד ןשיוװצ ןופ ןַײש רערעלעה
 ,ןשטנעמ א ןופ טרעהרעד לָאק א סעּפע עשיומ ַײס רעטלא ַײס ןבָאה טונימ
 סָאד זיא ןעמוקעג רָאנ ,טנוה ןייק טשינ ,טנוה א ןופ ,ןשטנעמ ןייק טינ
 זיא סָאד .סיורא עקדוב-טנוה רעד ןופ עלעביטש סעקלאכימ ןבעל ןופ
 -נעייג ץנאג א ןוא ךעלנייוועג סָאװ ,"רעגייזלטייק , טנוה םענופ ןעוועג
 ,טינ טרעה רענייק ןעוו ,טכאנאב ,טציא רָאנ ,לָאק א ןָא רע זיא רָאי קיד
 קידנלעוו ,סנקלָאװ ןשיווצ ןופ ךיז טסַײר ענָאװעל א ןעוו ,טסבראה טארפיב
 ףא רָאנ ,ןטלעז-ןטלעז ,ןוא ,ןעמוקסיורא ןַײש לסיב ןיילק א טימ שטָאכ
 ,סיוא טזַײװ ,טלמעד -- ,לָאמא ריא סע טקילג ,ןטונימ עקילעפוצ עטלייצעג
 עשיטניה יד ןופ סיורא םעד טימ טמוק ןוא ,לָאק סָאד ,סע רע טמוקאב
 םיא טרעה לָאמשרעדנא ןא .ןּפמודראפ ןוא קידקעטייוו קראטש םירעדעג
 ראפ טינ ךיוא סיוועג רע טלאה לָאמשרעדנא ןא .טפָאלש עמ-- רענייק
 לָאמ ייווצ ,לָאמ ןייא טימ ךיז טגונאב רָאנ ,ןרעזאכוצרעביא סָאד קיטיינ
 ןשטנעמ א ןייטש ןעזרעד טָאה רע ןעוו ,רעבָא טציא :ןעמורבסיורא סָאד
 -עגייא ןא עליפא שטָאכ ,טכאנאב ןקידנעייגמוא ןא ןשטנעמ א ,ףיוה ןיא
 רע טָאה ךָאנ וצרעד ןוא ,טנאקאב ךיוא לסיב א םיא זיא רעכלעוו ,רענ
 ןגעקטנא סָאבעלאב ןַײז ,ןטייוצ א ךיוא טליפרעד שוכ ןשיטניה ןטַימ
 רָאג עדאווא ןיוש ךיז רע טָאה-- ,ןקידנעייטש א רעטצנעפ ןיא םענעי
 א רע טָאה דייוועגניא-ךיוב םענעגרָאבראפ ןצנאג ןַײז ןופ ןוא ,טזָאלעצ
 .ןבעגעגסיורא ןעיוװעג ןוא סעליוק ייר עמוטש ןוא עגנאל

 -ופ רעטלא :טרירעג רעטרע יד ןופ רעדירב עדייב ךיז ןבָאה טלמעד
 טָאה רעטלא סָאװ .רעטצנעפ ןבעל ןופ עשיומ ןוא ,ןייטש ןסיורדניא םענ
 ןַײז ףא קירוצ ךַײלג זיא עשיומ רָאנ ,טינ רימ ןסייוו -- ןָאטעג רעטַײװ
 רימ ןסייוו--ןַײז ךאוו רעדיו ףא יצ ,ןפָאלש ףא יצ -- ףורא רעגעלעג
 םיא טָאה ןעיוװ סרעגייזלטייק רעבָא ,ןיינ יצ ,ָאי יצ רָאנ ,טינ רעטַײװ
 טנַײה ןטוג טינ ןפא גנונָאמרעד א-- ןעגנולקעג ןרעיוא יד ןיא גנאל ךָאנ
 .ןרעסעב ןייק ףא טינ ךיוא ,סיוא טזַײװ ,ןגרָאמ ףא ןעמיס א ןוא
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 םעד זיא רעבשאמ עשיומ זא ןוא ,רעסעב טינ ןגרָאמ ףא ךיוא ,ָאי
 רענעגָאלשרעד א ןעמוקעג םייהא טפעשעג ןופ רעדיוו טכאנרעדפא ןטייווצ
 רעמ רע טָאה ,ןרעו עריווועג רעטכָאט רעד וצ ןַײרא גָאט ןכָאנ זיא ןוא
 זא ,ןעז ןוא ןטכארטאב יז ,ןייטש ריא ןבעל עלַײװ א יװ ,טנָאקעג טינ
 ןייק ריא ראפ רעמ רע טָאה ךָאד ןוא ,ןזענעג ןופ טַײװ זיא עגאל ריא
 ,ךיז טכאד ,ריד טייג'ס, :ןָאט גָאז א ריא רָאנ יו ,טאהעג טינ רעטרעוו
 יידעק ,ןעגנאגעגּפָא ריא ןופ ךַײלג דלאב ןוא ,"רעטכָאט ,רעסעב לסיב א
 .ןעז וצ טינ ראצ ריא

 ןענַײז עדמערפ ענייק ּוװ ,בוטש-סע ןיא ןַײרא קירוצ דלאב זיא רע
 ,טדערעגּפָא יו טַײל-טפעשעג ךיז ןבָאה טַײצ עטצעל יד לַײװ ,ןעוועג טינ
 -עג טָאה עמ ןזיועג טינ ךיז ןיהא ןוא ןפרָאװעגּפָא בוטש רעד ןופ ךיז
 יד ךיוא זא ןוא ,ןַײז טינ דייר ןייק ןָאק ןטפעשעג עַײנ ןופ זא ,טסּוװ
 -רָאטנָאק ןוא סרעלקעמ-טלעג ענייק ךיוא ;לפָאש גונעג ןענַײז עטלא
 ןוא ריסאק רעד לָאמא רָאנ ןדַײס ,ןעמוקעג טינ ןענַײז עטלעטשעגנָא
 סרעדנוזאב טפראדאב טָאה רע ןעוו ךיוא סָאד יא ,ןָאזרעביל ןָאמעניטלעג
 .קיטיינ

 -ןטלעז ןבָאה בוטש ןופ טנעװ יד ,טורעגּפָא יו םורעד ןבָאה ןריט יד
 ,ןַײז רעכיז טנָאקעג טָאה'מ זא ,יוזא .סעשָאדאכיםענָאּפ א טנגעגאב ןעוו
 -ראפ ךיוא ןיילא ןיוש ןעמ טעװ ,ןיילא שיט םוצ ךיז טצעז עמ ןעוו זא
 -וקעגנָא-ַײנ א ןרָאּפשראפ ןוא ןדנעוו טינ ריט רעד וצ ןגיוא יד ,ןבַײלב
 יו ,ןלאפ ענעמונעגסיוא ןיא רָאנ רעשפע רעסיוא ,ןענעגעגאב וצ םענעמ
 .ןעוויר-עקלאמ-- טנַײה ןוא ,רעגעלש לקילומש ,לשָאמעל ,ןטכענ

 ךעלַײל ןסַײװ א טימ ךאז א סעּפע טימ רָאנ ,ןיילא טינ ןַײרא זיא יז
 זא ,ןעזעג טָאה עמ סָאװ ,שעבלאמ ןימ א סעּפע ,סיוועג .טקעדעגרעביא
 סרעדנוזאב ןוא טיהעג םיא טגָארט יז לַײװ ,רעַײט רעייז ריא זיא רע
 .קיטכיזרָאפ

 ריא זיא ,ןיהא קידנעמוקנַײרא ןיוש ןוא ,ךיק רעד ךרוד ןַײרא זיא יז
 א טרָאד יז טנגעגאב לָאמעלא .ןלעפעג טשינ ךיק יד לָאמ סָאד סעּפע
 ,ךיז טגירק עמ ,טכאל עמ ,טפיטש עמ ---למעזעג-םיסרָאשעמ ןוא -ןטסניד
 ףשאוועג-טינ ןוא -ָאי ןופ ,םילייק ןופ לעטשעגנָא סיורג א זיא'ס ןוא
 ,ןגיוצעגסיורא ןעוועג טלָאװ ץַײג-ךיק רעד ךַײלג ,טינ סעּפע -- לָאמ סָאד
 ףןזָאלעגּפָא ןוא דימ זיא עמ ןעו ,ועטמָאי א ךָאנ סעּפע יװ ךַײלג ןוא
 סעּפע ןענערב ןּפמָאל יד יצ :לָאמעלא יװ טשינ טנַײה בוטש יד ךיוא
 יז ;סיוא יוזא ןעעז רעמענעּפ יד יצ ,רעלעקניט טנעוװ יד יצ ,שרעדנא
 רעפנאק ןופ יװ ,ךעייר א סעּפע טליפ יז זא ,ןרעוװש טגעמעג ךיוא טלָאװ
 א ןיא עליוכ ןטַײװ א ןופ ךיז ןגָארט סָאװ ,סעופער ערעדנא ןופ רעדָא
 .ץעגרע רעמיצ ןטַײװ

 טימ רעהא ןעמוקעג טציא זיא יז .ןבילבעג קיטנעהּפָא לסיב א זיא יז
 ריא וצ ןענָאק םינָאיניא עניוזא ּוװ ,טרָא ןקיצנייא םעניא יװ ,ןעיניא ןא
 ןצ ּפעלוט םענעריוכט סעיסיז ריא ןעמוקעג זיא יז ,ןרעװ טזיילעג ןטסנוג
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 ענעי ןביג ,סנטשרע ,סָאװ ,סעקינרעכָאװ יד וצ טינ ,רעהא-- ןצעזראפ
 ןא יצ שעבלאמ א ביוא לַײװ ,סנטייווצ ןוא :שעביש א ןכאז עניוזא ראפ
 -ראפ עמ ביוא זיא ,ייז וצ טנקשאמראפ ןַײרא לָאמא טלאפ ךאז רעדנא
 ,טַײצ רעד וצ טלעג סָאד טינ ייז טגנערב עמ ןוא ןאמז םעד טקיטעּפש
 קינײװיטָאּפש ןראפ ךיז ראפ םיא ןזָאל רעדָא ,ךַײלג םיא ייז ןפיוקראפ
 ףא ןוא ןלאפראפ ףֹא םעד טימ טינ ןיוש ךיז טעז עמ ןוא ,םענעללטנא
 ,1דעָאװ-םעליועל

 ןטימ ןוא ךעלגניריוא יד טימ ,לָאמעלא יו ,רעהא ןעמוקעג זיא יז
 יא :ןײגאב שרעדנא רעכיז ריא טימ ךיז ןעמ טעװ ָאד לַײװ ,רעיילש
 ןַײז טעװ ,שעבלאמ סָאד ,ץעפייכ רעד יא ,ןעמוקאב רעמ ָאד טעװ יז
 קירוצ ןענָאק םיא טעװ יז ןוא ,ןפלעה טעװ טָאג זא ,רעשפע ןעוו ,רעכיז
 .ןפיוקסיוא

 גנאג ריא ןופ גלָאפרעד םעניא ןעוועג רעכיז טציא יז זיא סרעדנוזאב
 ףאלש סעיסיז ךָאנ ,טסּוװאב יו ,ריא טימ טָאה עמ יװ ,םעד ךָאנ רעהא
 טָאה ךיז ןגיילקעווא ןַײז ךָאנ ךַײלג יװ :ןָאטעג סעוויוט עניוזא ,ןרעוו
 ןקיטסיזמוא ןא ,וערָאק ןכַײר םענופ ,בוטש רעד טָא ןופ ריא ךָאד ןעמ
 ;ןרָאפנַײרא ,ןפראד טעװ עמ ןעוו ,לָאמעלא לָאז רע ,טלעטשאב רעטקָאד
 םעד ךיוא ;ןעמוקאב שילפ םיא אב לָאז עמ ,טלָאצאב וועצאק םעד
 ןטעבעגמוא ןוא ןיילא-- ץלא סָאד ןוא .טלָאצאב זַײּפש ראפ קינטיײלק
 אזא טימ ,ןעמוזעמ טימ ,ךאז אזא טימ ךָאנ טמוק יז ןעוו ,טציא טנַײה
 רעסיורג א ןזיא סָאװ ,עיסיז לַײװ ,ַײנ טאמיק ךָאנ זיא סָאװ ,ץעפייכ
 עלא ןופ סָאװ ןוא ,ןגָארטעג טינ ,טצונעג טינ טאמיק םיא טָאה ,רעטיהּפָא
 ךָאנ זיא סָאװ ,בוטש ןיא ןכאז ןוא םיצייפכ עטנקשאמראפ ןוא עטצעזראפ
 רעד ,ןבילבעג רעטצעל רעד ריא רע זיא ,ןצעזראפ וצ ןַעװעג ךעלגעמ
 טנַײה-- ,ּפָאק ןיא גיוא סָאד יװ ,טיהעג םיא טָאה עמ סָאװ ,רעטסרעַײט
 יז יא ןוא ,ןעמוקאב טגָאזעגּפָא טינ סיוועג ךָאד יז טעװ ךאז אזא ףא
 ,סעקינרעכָאװ יד ראפ ,ענעי ראפ ןצראווש ןפראד טינ םענָאּפ סָאד טעװ
 ליפ ןַײז טעװ ענעילעג סָאד ןוא ענעמוקאב סָאד ,טגָאזעג יװ ,ךיוא יא
 .שרעדנא ץעגרע ךעלגעמ רָאנ יו ,רעסערג

 רעבָא ...רעיילש ןיא ןוא ךעלגניריוא יד ןיא רעדיוו םורעד זיא יז ,ָאי
 -יטכיר רעד ןיא טשינ סעּפע טנַײה טלָאװ יז ךַײלג יװ ,יז טליפ סָאװראפ
 ןענַײז עדמערפ ענייק ךַײלג זא ,יז טעז סָאװראפ ?ןפָארטעג טַײצ רעק
 -נבײהנָא --- ,בוטש ןיא עלא ךַײלג ןוא ,ןשטנּוװעג קירעביא טינ טציא ָאד
 --ןיילא בוטש רעד ןופ ןוא בוטש ןיא ןשטנעמ יד ןופ ,ךיק רעד ןופ קיד
 ?ןרעג טשינ ךוזאב סמענייק טציא יװ ןענַײז

 רערעַײט ריא יוויוזא ןוא ,ןעמוקעג ךָאד ןיוש זיא יז רעבָא יוויוזא
 ךיז יז טָאה ,ריא טימ זיא ,ץעפייכ רענעטלאהאבסיוא-טצעל רעד ,טלאהנַא
 ןבעל ,ךעלנייוועג יו ,רעטנעענ לָאמ סָאד עליפא ךיז טָאה ןוא טקראטשעג
 ןָאטעג ךיז גיינ ןרעשימייה א ךיוא ןוא טצעזעגוצ לוטש סרעבשאמ עשיומ
 .םיא וצ

 .קיבײא ףא 1
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 רע סָאװ ,םעד םעלא ראפ ןעקנאדּפָא םיא יז ליוו ,עשיומ ,סנטשרע --
 ןוא וועצאק םעד ,רעטקָאד םעד :טניימ יז ,ןָאטעג רעהא זיב ריא טימ טָאה
 ןוא טלָאצאב סיורָאפ טַײצ קיטש א ףא ייז טָאה רע סָאװ ,קינטיילק םעד
 ףטלאהרעד סעַײכ םאב בוטש עצנאג ריא ןוא ןקנארק ריא םוראיוזא

 סָאװ -- .טרעדנּוװראפ ןָאטעג גערפ א רעבשאמ עשיומ טָאה -- ?סָאװ --
 רע ?קינטײלק א ראפ סָאװ ןוא װעצַאק א ראפ סָאװ ,רעטקָאד א ראפ
 .ןסיוו וצ ןָא טינ טבייה ןוא טדער יז סָאװ ,טינ טסייוו

 עלא יד טָא זא ?טינ רע טסייוו סָאװ ?טינ טסייוו רע ,טסייה סָאװ --
 -קָאד רעד טשינ-- ןעמוקאב טינ טלעג ןייק טַײצ קיטש א ריא אב ןבָאה
 ןראפ קינטיילק ןוא וועצאק רעד טשינ ןוא ןכוזאב ענַײז ראפ רעט
 ?ןגָארקעג טלעטשעגוצ טסיזמוא ייז אב טָאה יז סָאװ ,זַײּפש ןוא שיילפ
 -עקלאמ ָאד טָאה-- ,ןסיװ ןלָאז ערעדנא זא ,טינ רע ליו רעשפע רעדַא
 -עג טלָאװ יז ךַײלג ,קידנקוקמורא ךיז ,טזָאלעגּפָארא ןָאט ריא ןופ עוויר
 ןוא ריא ןופ ןדנעװּפָא ןגיוא ערעייז ןלָאז עקידנזעװַײב עלא זא ,טלָאװ
 ןכאז עניוזא ראפ רע ליוװ ,סעווינא סעמכאמ ,ךעלגעמ ,סָאװ ,ןעשיומ ןופ
 זא ,רע ליו רעשפע-- ,ןרעװ טקנאדאב טינ ןגיוא יד ןיא ןעמעלא ראפ
 ,טסייה סָאד ,רעסייסעב-ןטאמ ןביג סָאװ ,יד עלא יװ ,דָאס א ןבַײלב לָאז'ס
 ?טלעטשראפ עקָאדצ

 ךָאנ עשיומ ָאד ךיז טָאה -- ?טלעטשראפ רעסָאװ ןוא ?עקָאדצ רעסָאװ --
 ,ןיטשראפ ןָא טינ טבייה ןוא טינ טסייו רע זא-- .טרעדנּוװראפ רעמ
 רעצעמע ביוא ,סלאפנלא :עקָאדצ-לאב רעד רע ןוא רעבעג רעד רע
 ןופ ,ךיז טכאד ,רענייק טינ ךיוא ןוא רע טינ סָאד זיא ,ןבעגעג ָאי טָאה
 .ָאד שיט םאב ןציז סָאװ ,עקינַײז יד

 קילב א טימ ,ןקיטעטשאב וצ טרָאװ ןַײז יידעק ,רע טָאה --?אה --
 .טדנעוועג ךיז טַײל-בוטש ענַײז וצ

 ךערּפשעג ןסייב םיא ןופ טַײװ טינ זיא סָאװ ,ןעלעטיג וצ טשרעוצ
 .ןסעזעג

 .טלקַאשעגּפָא יו לסקא יד טימ ךיז ענעי טָאה -- ,ןיינ --
 .טגערפעג רעטַײװ רע טָאה --?רעו רעדנא ןא רעשפע זיא --
 ןיא סָאװ ,ןײטשדָארג עלעקנאי יװ ,אזא טינ עליפא ;רענייק ,ןיינ --

 -סיוא גנאל-ןטַײצ ןוא ליטש לָאמא ןעוועג ָאי עקפאד זיא רעגייטש ןַײז
 ;טינ רע ךיוא --- ,ןפיוא ןטלעטשראפ א ףא םידרָאי ןוא ענעלאפעג ןטלאהוצ
 טור עליפא זיא ןוא ,טגָאזעגּפָא ךיז לָאמ סָאד טָאה ןײטשדָארג עלעקנאי
 רעכלעוו ןיא ,ךאז אזא ןיא דעשיוכ םיא זיא עמ סָאװ ,ןופרעד ןרָאװעג
 .קידלוש טינרָאג זיא רע

 זיא ןוא טקוקעגמורא עוויר-עקלאמ ָאד ךיז טָאה-- ?עשז רעװ זיא --
 ..ןבילבעג ןעגנעה ןטפולרעדניא יו קנאד ריא טימ

 ,יוזא ביוא זיא-- .ןעמונעג ןדייר ןיילא ךיז טימ יװ יז טָאה --?אה --
 ?םענעי ןופ סָאד ךיוא רעשפע זיא

 ?ןעמעוו ןופ --
 ןענעק עלא סָאװ ,םעד ןופ .םיא ןעק ,עשיומ ,רע סָאװ ,םעד ןופ --

 ביוא ,עשיומ סָאװ ,םענעי ןופ ;עלא וצ רעײגנַײרא ןא זיא רע לַײװ ,םיא
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 סָאד םיא וצ זיא יז ןעוו ,טכאנרעדפא םענעי ןיא טָאה ,טקנעדעג רע
 ךעסכיס קיטש א םיא טימ ,ןרעוו-ףאלש סעיסיז ךָאנ ןעמוקעג לָאמ עטשרע
 זיא .טגָאיעגסױרא בוטש ןופ םיא ןוא ןגירשעגנָא םיא ףא טָאה ,טאהעג
 ?םיא ןופ סָאד ךיוא רעשפע

 ?ךָאנ ןעד סָאװ ןוא --
 רעירפרעד טַײצ קיטש א סָאװ ,טלייצרעד עוויר-עקלאמ טָאה ָאד ןוא

 יװ ,טלייצרעד טָאה יז .ןפָארטעג לָאמנייא ןיוש םענעי טימ ריא טימ טָאה
 -רָאי ןסייב ןגרָאמירפ א םענייא ןיא לָאמניא ךיז טָאה ,ילורס ,רענעי
 -ריּפאּפ ןקיטרעװסיורג א טימ לעװש ריא ףא ןזיוואב ,ךיז טכאד ,דיראי
 -עגפוא סָאד רע טָאה לעוװש ריא אב זא ,טגָאזעג ןוא טנאה רעד ןיא טלעג
 ןופרעד טשרעוצ ךיז טָאה יז .ןענופעג סע בוטש ריא ןבעל ןוא ןביוה
 טָאה רענעי רעבָא ?ןרילראפ וצ ריא וצ טמוק ןענאוונופ לַײװ ,ןפרָאװעגּפָא
 זא ,ןעד סנעמעוװ זיא ,סריא טינ ביוא זא ,טענַײטעג ןוא טנשקאעג ךיז
 בוטש ריא ,טגָאזעג רע טָאה ,דָארג זיא רע ...טינ סיוועג סָאד זיא סנַײז
 ,ןעזרעד סָאד ,ןָאטעג קוק א לעװש רעד ףא רע טָאה ,ןעגנאגעגַײבראפ
 לעוװש יד סָאװ ,םעד וצ -- סיוועג רעהעג'ס ןעמעוו וצ ,ּפָא סָאד טיג רע ןוא
 ץלא סָאד ןוא טלקנעווקעג ךיז טָאה ,עוויר-עקלאמ ,יז זא ןוא ...ענַײז זיא
 ?טינ, :גירשעצ רָאג ןיוש ריא ףֹא ךיז רע טָאה ,ןעמענ טלָאװעג טינ
 יז לָאז ,סאג ןפא ,טניה יד ראפ ןפראוו סָאד יז לָאז זיא ?טינ ליװ יז
 טָאה יז "..יז לָאז ,טַײלעמערָא ןלייטראפ ,ליוװ יז סָאװ ,םעד טימ ןָאט
 ןייק ןוא עוויינג ןייק רעבָא ,טינ עקאט סָאד רע טָאה ןענופעג זא ,ןעזעג
 ,ןעמונעג טרָאפ סָאד ןוא ןקָארשעג ךיז טָאה יז ןוא--- ,טינ ךיוא ףעשיק
 רעשפע זיא ?אה זיא .ןעמוקעג ץינוצ רעייז ריא סָאד זיא עדאווא ןוא
 יו ?ןעמ טניימ יו ,אה ?םענעי ןופ ,םיא ןופ עקירעביא סעלא ךיוא
 ?עלא ןעניימ יוװ ןוא ,עשיומ טניימ

 ,קידנרעה טינ יװ ןוא לבלּוװעמ סעּפע עשיומ ָאד טָאה -- ?טניימ רע --
 זא ,רע סיוועג זא ,ָאי זא ,טניימ רע--- .ןָאטעג גָאז א ,טדער רע סָאװ
 ןופ ךיז רע טָאה םעצולּפ ןוא--?שרעדנא ןעד רעװ לַײװ ,רעד סיוועג
 רע יו ,טקרעמאב ןבָאה עקידנזעװַײב עלא ןוא ,ןָאטעג בייה א לוטש ןַײז
 ןראפ ,זדלאה ןראפ ןָאטעג ּפאכ ןכעלקנערק א סעּפע לָאמאטימ ךיז טָאה
 רעדָא ,ןָאטעג סיב ןטכירעגמוא ןא םיא טָאה גילפ א סעּפע ךַײלג ,קראק
 טָאה עמ .טצעזעגקעווא טרָאד םיא ךיז טָאה שינעפעשאב ןימ רעדנא ןא
 ןעז וצ יו ,טעווערעקעגסיוא ּפָאק םעד עליפא טָאה רע זא ,טקרעמאב
 .רעצעמע רעדָא סעּפע טינ עקאט טרָאד םיא טציז יצ ,ןגַײצרעביא ךיז ןוא

 רעדיוו רע טָאה --?עוויר-עקלאמ ,טלָאװעג טציא יז טָאה סָאװ ןוא --
 ,ןָאטעג גערפ א ריא אב לוטש םעד ןופ ךיז ןּפאכפוא ןכָאנ ךַײלג לבלּווװעמ
 ליומ סָאד סָאװ ,טינ ןרעה ןרעיוא ענַײז זא ,ןעזעג רעדיוװ טָאה עמ ןוא
 .טדער

 -שאמראפ וצ שעבלאמ א טימ ןעמוקעג זיא יז ..?טלָאװעג טָאה יז --
 ריא ךיז ןבָאה םידָאסכ עטנָאמרעד ןביוא עקירעהאזיב יד לַײװ ,ןענעק
 -ַאװ יד לַײװ ,רעהא טכארבעג שעבלאמ סָאד טָאה יז ןוא .טזָאלעגסיױא
 עדאווא ןעמ טעװ ָאד ןוא ,רעדניש-טיוה ןענַײז ,טסּוװאב יו ,סעקינרעכ
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 יװ ,ןגירקסיורא רעמ ליפ ָאד טעװ יז ןוא ,שעבלאמ ריא ןצעש שרעדנא

 .ענעי אב

 עריא רעבשאמ עשיומ טָאה ---!ענעי אב יװ ,עדאווא !רעמ עדאווא --
 רע יװ ,ןעזרעד ַײברעד ןבָאה ענעגייא יד ןוא ,טעקמָאבעגכָאנ רעטרעוו
 קידנקוק טשינ ,טיירג זיא רע ךַײלג ,ןכוזמורא ךיז ןעמונעג לָאמאטימ טָאה
 ,ריא וצ ןעמוקוצסיורא עייבטאמ רעד טימ דלאב ,שעבלאמ ןפא עליפא
 .ןעוויר-עקלאמ וצ

 -רעטנוא יד ןיא ,סענעשעקיטעילישז יד ןיא רעִירפ טכוזעג טָאה רע
 רע טָאה ,טשינרָאג קידנעניפעג טשינ ןוא ,עטשרעבייא יד ןיא יװ ,עטש
 ןיא לָאמעלא-- טדנעוװעג סענעשעקיםעזוב ןוא ד-ןזיוה יד וצ ךָאנרעד ךיז
 -אטימ ןוא ;רעבלעז רעד ןיא קירוצ רעדיוו לָאמ סעדעי ןוא רערעדנא ןא
 םעצולּפ ךיז רע טָאה ,טשינרָאג ץעגרע ןיא ןיוש קידנעניפעג טשינ ,לָאמ
 :ןָאטעג גָאז ענושעמ א סעּפע ןוא ןקָארשרעד יו

 רעד טימ ןוא--..קידייל ..עוויר-עקלאמ ,טשינ בָאה'כ !ָאטשינ --
 ךָאנ ,גנורעדנוװאב סנעמעלא וצ ,רע טָאה טַײקנקָארשעגרעביא רעבלעז
 :ןבעגעגוצ

 ןפראד סעּפע ךיוא ןיוש ךיא לעװ ןכיגניא ןוא ,עליוכ א ךיוא בָאה'כ --
 ...עוויר-עקלאמ ,טציא וד יװ ,ןצעזראפ

 ירשעג א ,רעטכָאט ערעטלע סעשיומ ,סעדוי ָאד טָאה -- !עטאט --
 ןטלאהּפָא םיא זומ עמ ןוא טרירעג ןצעמע טעזרעד עמ ןעוו יװ ,ןָאטעג
 .ןלעטשּפָא םיא טאט ןטכעלש רעדָא טרָאװ ןטכעלש א ןופ ןוא

 רעטרע ערעייז ןופ סמעדייא יד ךיוא לָאמאטימ ךיז ןבָאה -- !רעוװש --
 .ענעקָארשרעד ןָאטעג ּפאכ א

 ..טרעטיצעגפוא עלא טימ ןעמאזוצ עלעטיג ךיוא טָאה -- !עשיומ --
 טימ בוטש ןופ סיורא טלמעד עוויר-עקלאמ זיא יצ ,טינ ןסייוו רימ

 ןסייוו רימ ,שעבלאמ ןטכארבעגטימ םעד ןָא רעדָא טימ ,טלעג ןָא רעדָא
 ,ןייגקעווא סעוויר-עקלאמ ךָאנ ,ךָאנרעד טכאנרעדפא ןצנאג םעד זא ,רָאנ
 ןיא לָאמעלא טרעהעגפוא טשינ ,רעלוד-בלאה א יװ ,רעבשאמ עשיומ טָאה
 ךיוא ,ןטכענ יװ ,טָאה רע ןעו ,רעטעּפש ןוא ,ןּפאט ךיז סענעשעק יד
 ןיא ךישקעטש יד ןיא רעַירפ טָאה ןוא ,ןפָאלשנַײא טנָאקעג טשינ טנַײה
 ןַײז ןיא רעטצנעפ ןַײז ןגעק רעדיוװ ךיז ךָאנרעד ,טנאּפשעגמוא ןרעמיצ יד
 -נסיורד רעד ןיא רע טָאה ןטכענ יװ יוזא זיא -- ,טלעטשעגקעווא רעקלא
 םיא ךיז טָאה טנַײה :טינ--טנַײה ,ןרעטלא ןעזרעד ןַײש-בלאה רעקיד
 ןוא ,קראק ןפא םיא טציז שטנעמ א סעּפע ,ָאי זא ,טכאדעג רָאנ לָאמעלא
 רעװ ,ןעז וצ ,טעװערעקעגסיוא קירוצ ףא ּפָאק םעד לָאמעלא טָאה רע
 סָאד זא ,לָאמ סעדעי םיא ךיז טָאה טכאדעג ןוא .שטנעמ רעד ,סע רע זיא
 ,לָאמעלא ןוא ,ןעמ טניימ ,ילורס -- רענעי ,רע עקאט רָאנ ,רענייק טינ זיא
 א יװ ,ךיז אב טליפרעד רע טָאה ,ןזיועגסיוא םיא ךיז טָאה סָאד ןעוו
 טייג רָאה א ןוא ,טָא-טָא סָאװ ,ןקעטש לגרָאג ןיא יירשעג קראטש ענושעמ
 ,ןעַײרשסיוא טינ סָאד ןוא ןענעפעעצ טינ ליומ סָאד דלאב לָאז רע זא ,ּפָא
 ...רעטלא יו
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 .קראק ןַײז ףא םיא טציז ילורס זא ,טכאדעג טלמעד ךיז טָאה ןעשיומ
 ?ילורס ןעוועג טלמעד זיא ּוװ ,ןסעמערעדניא רעבָא

 .ןיזול טימ ןעמאזוצ טניווװעג טציא טָאה ילורס

 ןוא סעזַײר ערעייז ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענַײז ייז יו ,םעד ךָאנ ,ָאי
 טשרעוצ רע זיא ,גנוניוו רעסיוועג רעד טימ טגרָאזאב ןיזול טָאה ילורס
 רע זיא ,רעטעּפש סָאװ רָאנ ,ןעועג טסאג רעכעלרעטיש א רָאנ טרָאד
 עליפא ךיוא טפָא ןיוש זיא ןוא ,ןרָאװעג רעשימייה ןוא וועשיוט רעמ ץלא
 טראּפשעגוצ רעמיצ ןטייווצ ןיא לָאמא ךיז טָאה רע .ןבילבעג טכאנ ףא
 א ךיוא ןיוש ךיז רע טָאה רעבָא רעטעּפש .ךיז טכאמ'ס ּוװ :עבאג עסַײמ
 יידעק ,טלעטשעגקעווא רעמיצרעדָאפ ןיא סָאד ,ןגָארקעג לטעביקנאב ןימ
 -עג ןוא-- ,ןקיטכענרעביא ןלעװ טעװ רע ןעוו ןוא לָאמ סעדעי לָאז רע
 .רעדייסעק טאמיק ,טפָא טרָאד ןיוש רע טָאה טקיטכענ

 -- טריפעג טַײקשיטאבעלאב סיזול עצנאג יד טאמיק ךיוא ןיוש טָאה רע
 םינָאיניא עכעלרעניא סיזול ןיא ךיוא טָאה רע .ענעדיי-טסניד רעד טימ רע
 ,טגערפעג ָאי םיא אב טָאה עמ יצ ,טשימעגנַײרא טפָא ךיז ,ןעמונעג לײטנָא
 -עג טינ ענעמוקעגנָא-ַײנ עקינייא םיא ןענַײז ,לשָאמעל ,טפָא .טינ יצ
 ןיא סעטקעס ערעדנא ןופ עוויינגיב לָאמא ןגעלפ סָאװ ,ענעי ןופ -- ןלעפ
 טינ ןילורס אב טגעלפ רענייא אזא זא .ןלעטשנַײרא ךיז ןטכאנראפ יד
 טינ ךיז ןוא ליומ ןלופ ןטימ ןטלאהריפ ןיזול סָאד רע טגעלפ ,ןעמענסיוא
 רעוא ןא טאהעג ,גיוא ןא טאהעג טָאה רע לַײװ .טינרָאג ראפ ןלעטשּפָא
 ,וצרעד טאהעג טינ סעכַײש ןייק טָאה ןיילא רע שטָאכ .ןכאז ענעי ראפ
 ,םעלא םעד ןופ טַײז א ןיא ןוא טרעדנוזעגּפָא ןענאטשעג זיא רע שטָאכ
 עליפא גנוניימ ןַײז טימ ןענעכער ךיז ןוא ןרעהסיוא םיא יזול טגעלפ ךָאד
 ןוא ןעגנאגעגּפָא עליפא םיא זיא רע .רעזירּפאק-ליוה א טימ רָאנ ןעוו
 -רעביוא יד יו ןעמונעג ךיוא ,םינָאיניא עסיוועג ןיא ,טפָא טָאה ילורס
 .םיא רעביא טנאה

 :לשָאמעל ,טָא יו
 יד ןופ שָאר רעקידרעִירפ רעד ,רעיקוב לכימ זא ,ןפָארטעג טָאה'ס

 טָאה סָאװ ,לווירב א דניק א טימ טקישעגוצ ןיזול וצ סעּפע טָאה ,טַײל-יזול
 :רעטרעוװ יד טימ ןבױהעגנָא ךיז

 ,1..ידעב שקבל םא יכ ,םכמ לאוש ינא המ ,וניחא וניבוהאל,

 ןוא טכארטראפ ךיז רע טָאה ,טקוקעגכרוד לווירב סָאד טָאה יזול זא
 םיא סָאד לָאז רע ,ןטעבעג טָאה ילורס .ןלאפעגנַײרא ערױכשערָאמ ןיא
 ןָאטעג קוק א רע טָאה ,טנעיילעגכרוד סָאד טָאה רע ךיוא זא ןוא ,ןזַײװאב
 :טרעזייבעצ יוװ ךיז ןוא ןיזול ףא

 א ףא טייג לכימ זא ,טסּוװעג טינ רעַירפ ןעד טָאה עמ ?יסָאװ --

 לעלאּפסימ טלָאז ריא ,ךַײא ןופ טעב ךיא ,רעדירב עטבילעג ערעזדנוא וצ :
 ....רימ ראפ ןַײז
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 סיפ ןוא טנעה ןוא ןָאט לארּפ א רע טעװ גָאט עדאיל א זא ןוא ,שטילג
 ?ןעזעגסיורָאפ טינ סָאד טָאה עמ ?ןכערבעצ דנעל-ןוא-קור ןוא

 וצ ןעמוקעג זיא יזול טניז זא ,טקרעמאב עקאט טָאה עמ :ךעלקריוו
 ןביוהעגנָא ךיז ,טַײז א ןיא ןעגנאגעגּפָא יװ רענעי זיא ,גנוריפנָא רעד
 ןוא ,םינָאינימ עקידסעבאש יד וצ עליפא ,רעכעלרעטיש ץלא ןזַײװאב
 ,םעד ןופ סעכאנ ןייק זא ,ןעזעג ןעמ טָאה ,ןעמוקעג ָאי זיא רע ןעוו
 ןענוװאד םענופ טשינ--טשינ ןיוש רע טָאה ,ןבָאה ענעגייא עלא סָאװ
 סעּפע זא ,ןעזעג ךיוא טָאה עמ ןוא ,ןגָאז עריוט ןוא ןענרעל םענופ טשינ
 דרע'רד וצ ןגיוא יד ,םוטש םיא טכאמ סָאװ ,ךאז א םיא ןיא טעיורב
 .ןקוק וצ טינ ןַײרא םענָאּפ ןיא םענייק ןוא טזָאלעגּפָארא

 ןעמונעג רעדיו ךיז טָאה לכימ .ןעמּוװשעגסיױרא סָאד זיא ףָאסעל
 ןיא ןיזול סָאד טָאה רע סייב יו ,רעפראש ךָאנ ןוא רעמ ךָאנ ,ןעלקאוו
 ןיא ןעלפייווצ ןעמונעג טָאה רע .טגיילעגסיוא ןוא טלייצרעד עדיוו רעד
 סָאװ ,םעד םעלא ןופ גנוקיטכעראב רעד ןיא ןוא עכָאגשזאה סטלעוו רעד
 יו רעדיװ סעּפע לָאמאטימ םיא זיא'ס .ןקיטכעראב ףראד רעקיבײלג א
 ןא ןיא ןעזרעד ץלא טָאה רע :ןלאפעגּפָארא ןגיוא יד ןופ ךוטקעד א
 טקוקעגרעביא ַײנספא ףראד עקידרעִירפ סעלא סָאװ ,אזא ןיא ,ןַײש רעדנא
 -וצ ןַײז ןיא טקירדעגסיוא טציא רע טָאה סָאד ןוא .ןרעװ ןעזעגכרוד ןוא
 טזַײװ ,ןיוש םיא טָאה ןדיירעביא ןוא ןעמוק .ןיזול וצ לווירב טקישעג
 רעד ןופ .ןסױטשּפָא רעכיז םיא טעװ עמ :טקעלקעג טינ טומ ןייק ,סיוא
 יד אב ,לכענקיסיפ יד אב ץעגרע ךָאנ םיא טָאה ,רעבָא טַײז רערעדנא
 --עדייב ןיא טלפייווצעג טָאה רע ןוא ,ןביולג רעד טמעראוועג סעטאיפ
 ןוא ,ןריולראפ ןעוועג זיא רע ןוא ,ןביולגמוא םעניא יא ,ןביולג םעניא יא
 --ןעװעג זיא ,עגאל ָא-אזא ןיא ןבילבעג זיא םיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד
 .ןטעב טַײקנריױלראפ ןַײז ראפ ןוא םיא ראפ ןלָאז ייז ,ענעגייא ענַײז ןטעב

 רעד ,יזול ,וד סרעדנוזאב ןוא ,!ונימולש ישנא ,לעלאּפסימ טַײז --
 סָאװ ,לגייפ-ערָאס ןעב לכימ ראפ לעלאּפסימ טַײז ...עדייא רעד ןופ שָאר
 ,ילברעד ןיוש טלאה רע .סעלפיש ןיא ןעקניזוצּפָארא רעדיוו ןיוש טלאה רע
 ,ילברעד טלאה'ס .?רעוועסעד יד וצ ןלאפנַײרא ןכיגניא עליפא לָאז רע זא
 ,עטיל רעטַײװ רעד ןיא ןזָאלקעװא ךיז ןסָאלשאב טאמיק ןיוש טָאה רע זא
 ןופ ןוא עריפק ןופ טסַײג רעד זא ,טגָאז עמ עכלעוו ןופ ,ענעי וצ ,ןיהא
 .ייז ןופ טמאטש ןענעקייל םעלא ןיא

 א ךיוא ןוא ,סעכיראאב טגיילעגסיוא סָאד רע טָאה לווירב ןַײז ןיא
 ןטכעלש-טצעל ןַײז וצ זיא רע עכלעוו ךרוד ,סעביס יד טלייצרעד לסיב
 טַײצ עטצעל יד זא ,ןבירשעג רע טָאה ערעדנא ןשיװצ .ןעמוקעג קנאדעג
 -שוי א--טגנאלרעד טַײצלָאמ ןעמערָא ןַײז בַײװ סָאד לָאמנייא םיא טָאה
 טינ טשינרָאג זיא'ס רעכלעוו ןיא ,שיפ םינימ סעּפע ןופ ,לָאמעלא יװ ,עק
 טָאה ,קירעגנוה ןעװעג זיא רע .ןעמּוװשעגמורא עקסיל רעסיוא ,ןעוועג

 -סאמ :טניימעג ? ;גנוניזעג ןייא ןופ ,עייד ןייא ןופ ןשטנעמ ,טַײל ערעזדנוא 1
 -נעמ עשיומ ּוװ ,ואסעד טָאטש רעשישטַײד רעד ןופ טמאטש ןעמָאנ רעד .םיליק
 .ןרָאװעג ןריובעג זיא ,גנורעלקפוא רעשידַיי רעד ןופ רעטָאפ רעד ,ןָאסלעד
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 ףיז ןוא ןסע ןטימניא טּפאכעג ךיז רע טָאה לָאמאטימ ןוא ,ןעגנולשעג רע
 :טנייוועצ

 טסייה ,שטנעמ רעד -- שינעפעשאב עטסעב סָאד ,םירוציה-ריחב רעד --
 םעד ןוא ,סיורג ןוא ךַײר יוזא זיא טלעװ יד ןוא ,קירעגנוה זַיא -- ,סע
 ?דניז סעמעוו ראפ ..עקסיל טימ עקשוי יװ ,ןָא טינ רעמ טמוק שטנעמ
 -כעראב יד זיא ּוװ ןוא ,גנורעדינרעד אזא ןופ סיורא טמוק ןעמעוו ןוא
 ?םעד ןופ גנוקיט

 -סיוא סערָאצ-בוטש לטעצ ץנאג א ןוא ןבעגעגוצ רע טָאה ַײברעד ןוא
 לשכ זיא'ס סָאװ ןוא ,ןעזוצוצ רעווש ןיוש םיא זיא'ס עכלעוו ,טנכערעג
 .ןגָארטרעביא טשינ ןיוש סָאד ןָאק רע--לבסח חכ

 ןטַײל וצ לדיימ א ןיוש זיא-- ,ןבירשעג רע טָאה -- ,רתסא יתב --
 ןוא ןטכיזסיוא םוש ענייק ןוא ,טינ רע טָאה ריא ראפ ןדאנ ןייק ןוא
 -סאפעי עקירעביא ןייק ךיוא ךָאנ יז זיא וצרעד .ןציזראפ ,עלילָאכ ,ןָאק יז
 ,עטסָאבעלאב ןייק טשינ ןוא ,ףוג ןיא טשינ ,ענעטָארעג ןייק טשינ ,רעוט
 טּפעלש ןוא טפָא יז רע טגָאלש ,ןעזוצ טינ ראצ ריא ןָאק רע סעמכאמ ןוא
 ,:םיקירה דחאכ ּפעצ יד ראפ יז

 א ,םעליוג א זיא--,ןבירשעג רעטַײװ רע טָאה--,לרעב ינב --
 טנידראפ ,רעפַײלש םאב דָאר יד טיירד ,רעטכערבעג א ןוא רעכעלדנילב
 ךיוא ?..וינעב 'ה האר--סעכיוק ענַײז רעביא טעװערָאה ןוא טינרָאג
 -סעדיוװא טוט ,ןשָארג א ןָא רעדניבנַײא ןא אב טעברא עלעקנאי ינב
 ,זיא עלענאכ תב ךיוא ...טשינרָאג ןופרעד טָאה ןוא סָאבעלאב םעד ךערעּפ
 םיטאבעלאב סעמכאמ ,גנולענק ןייק ךָאנ וצרעד ןוא .םעליוג א ,ךיז טכאד
 ןוא ןפרָאװעגּפָא םיא ןופ ,םעש ןטכעלש ןקילָאמא ןַײז רעביא .,ךיז ןבָאה
 .טינ רעדניק ערעייז םיא ןביג

 .."ונימולש ישנא ,לעלאפסימ טַײז,

 ןוא ,ןרָאװעג קירעיורט ,לווירב סָאד טָא קידנענעייל ,יזול זיא ַײברעד
 :טכאלעצ ךיז טָאה ילורס

 שטנעמ א :?ןיילא ןיילק ןיא רע :?יסָאװ ?ןטעב םיא ראפ לָאז עמ --
 וצ -- רעוועסעד יד וצ לי רע ?סָאװ !סעילוק ףא ךיז טעב ןוא סיפ טָאה
 ?רעשיוי ןטלאק ןוא ןשוילעּפאק עטלאק ,ּפעק עטלאק יד טימ סָאװ ,ענעי
 רעד טימ| ,לזאמילש רעד ,סע ךיז רע טקור ןיהּוװ !רע לָאז ,עבארעדא
 ?עקסיל רעד טימ עקשוי

 ילורס ךיז טָאה ןלאפ ערעדנא ןיא ךיוא יוזא ןוא ,לאפ םעד ןיא יוזא
 טָאה עמ יצ ןוא ,טשימעגנַײרא םינָאיניא עלא ןיא ךיז ,טאהעג טרָאװ ןַײז
 ַײרפ -- טגָאזעג סנַײז קידנעטש טָאה רע רעבָא ,טינ יצ ,טגלָאפעג ָאי םיא
 .ןעגנּוװצעג טשינ ןוא

 ןַײז ףא טאמיק ןוא טסוג ןַײז טול בוטש יד טריפעג ךיוא טָאה רע
 יז ןיא טליפעג טָאה רע עכלעוו ,ןשטנעמ טזָאלעגוצ :סעַײרכא רענעגייא
 סָאװ ,עניוזא טזָאלעגוצ טשינ ןוא טרעטַײװרעד ןוא ,ץונ א ןיזול ראפ

 ייןַײּפ ןַײז ,טָאג ,עז ? ;םַיורב עטסקירעדינ ,עטסערג יד ןופ רענייא יוװ
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 יד ראפ רָאנ ךיז ןרעטנָאלּפ יז זא ,ןטלאהעג טָאה רע סָאװ ןוא ,טיִנ
 .סקירעביא סיפ

 יד ןופ-- טיהראפ ףױלעגנָא ןקיטַײז ןופ ךיוא בוטש יד טָאה רע
 -לעוו ,סעקילאק ןוא םִיָאגושעמ עצנאג ןוא עבלאה יד ןופ ,טַײל-?עלָאלק,
 רעטפָא רעדָא ,גָאטאב לָאמא רעטצנעפ יד אב ןבילקעג טפָא ךיז ןבָאה עכ
 ,טאלג רעדָא ,גנאזעג א טרעהרעדסיורא ךיז טָאה בוטש ןופ ןעוו ,טכאנאב
 ..ןגיוצעגוצ ייז ,קידנטכיולסיורא ןסיורד ןיא ,טָאה ןַײש-ןּפמָאל יד ןעוו

 סָאװ ,טסּוװעג ,טָאטש רעד טימ גנודניבראפ ןטלאהעג ךיוא טָאה רע
 ןוא ,ןלייצרעד וצ ןיזול ןופרעד טרעװ זיא'ס סָאװ ןוא רָאפ טמוק טרָאד
 ,רעזַײה עשיריווג ןטימעגסיוא טַײצ עטצעל יד ,סעמע ,טָאה רע .טינ סָאװ
 טָאה עמ ןעוו עליפא ,טקורעגסיורא ךיז ,ןזיוואב ךיז ּוו-ץעגרע ןטלעז
 ,רע טָאה ךָאד ,ןדאלעגנַײא ,טשרעמיולק ,ךיוא םיא ןוא טנגעגאב םיא
 ,ייז ןיא רָאפ טמוק'ס סָאװ ,טסּוװעג ,רעזַײה ענעי קידנכוזאב טינ

 יוזא ,םיצירּפ יד טימ עסַײמ יד טסּוװרעד םיא ןופ ךיז יזול טָאה יוזא
 -גראב ןטפעשעג יד ןעיײג ןעשיומ רעדורב ןַײז אב זא ,ןופרעד -- ךיוא
 רעביא ךיוא ןוא ,טשימראפ עסַײמ רענעי ןיא זיא רע ךיוא לַײװ ,ּפָארא
 ןגָאלשעג רעכסימ רעד ,טכעלש זיא רָאי סָאד לַײװ ,םימַײט ערעדנא
 טכאד ,טלאה'ס .ןצעזנָא עסיורג אב ,ןעמ טגָאז ,ךיז טכאד ,טלאה'ס ןוא
 .ץעזנָא סרעדורב ,סיזול ,ןַײז אב ךיוא דלאב ןיוש ,ךיז

 ,ץלא ןעמונראפ טנעוו ךרוד טָאה ילורס .טסּוװעג ץלא טָאה ילורס ,ָאי
 עליפא ןסָאלשעגסיוא טשינ-- טעשעג בוטש ןיא רעבשאמ עשיומ אב סָאװ
 לקילומש יװ ,ןעוועג טינ סעדייא ןייק רָאג ןענַײז'ס רעכלעוו אב ,ךאז אזא
 ּוװ ,טאהעג רעכעל ענַײז ךיז טָאה רע יצ .ןעשיומ אב ךוזאב סרעגעלש
 -נָא טפול רעד ןיא סָאד טָאה רע יצ ,ןרָאװעג עריוװעג סָאד זיא רע
 טָאה רע זא ,ערָאװס א .רעכיז ףא סע רע טָאה טסּוװעג רָאנ ,טקעמשעג
 אב טעװארּפעג טָאה גרובליז לקיציא סָאװ ,טיזיו םענופ טסּוװעג ךיוא
 טרָאד זיא ןגיוא ריפ ןוא טנעװ ריפ ןשיװצ סָאװ ןוא -- רעבשאמ עשיומ
 ןעמ טעװ ןכיגניא ,ךעלגעמ ,זא ,טסּוװעג --- ןעוועג טדערעגּפָא יז ןשיווצ
 ןעמענ עדמערפ ףא טפעשעג ןוא בוטש ןופ ןצנאגניא ןוא ץלא טרָאד
 .ןבַײרשרעביא

 טסּוװעג עליפא טָאה רע .ףורעד טראוועג יװ ןוא טסּוװעג טָאה רע
 -שאמ עשיומ ןיילא טינ עליפא ,טנעמָאמ ןקיטציא ןיא רענייק סָאװ ,סָאד
 רעבשאמ עשיומ זא ,ענַײהעד ;ףורעד ןטכיר טנָאקעג טינ ךיז טָאה ,רעב
 םוצ קילגמוא רעד יוזא םיא טעוו'ס ,ןרעװ גנע יוזא ,ףָאסלָאקּפָאס ,טעװ
 לָאז רע יװ ,ךאז אזא ךיוא ןסָאלשעגסיוא טינ זיא'ס זא ,ןטערטוצ זדלאה
 טימ ,םיא טימ ןעמאזוצ טאמיק טָאה רע ןכלעוו ,ןיזול וצ רעהא ןעמוק
 סָאד םיא ראפ ,ןעצייא םיא טימ ךיז ףא ,טגָאיעגסױרא בוטש ןופ ,ןילורס
 .ןזָאל רערט א ךיוא ,ךעלגעמ ,ןוא ןסיגסיוא ץראה

 יד ,ךעלרעדנּוװ ןוא .ףורעד טקוקעגסיורא ןוא טליפעג סָאד טָאה רע
 יז ,בוטש רעד וצ ןעמונעג קראטש וצ סעּפע ךיז רע טָאה טַײצ עטצעל
 ,טפאשעגנַײא בוטש ןיא ּפמָאל ןרעסערג א ,טרעביוזעג ,טקיניירעג רעמ
 וצ טיירגעג ךיז טלָאװ רע יװ ,ןקעדאב וצ שיט ןפא ךעטשיט ןרענַײפ א
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 סָאװ .וועטמָאי ןסיורג א רָאג וצ רעדָא ,םענָאּפ-סעלָאבאק ןכיוה א רַאג
 -עג םיא טָאה'ס רָאנ ,טסּוװעג טינ רע טָאה ,ןבָאה ןופרעד טעװ ןיילא רע
 -ָאמ םעד קידנעעזוצ ,קנאדעג רעד רָאנ ןיוש ןיילא טלציקעג ןוא טצייר
 סיזול עָאנכאה רעצנאג רעדָא בלאה ןיא טעװ ,עשיומ ,רענעי ןעוו ,טנעמ
 .ןטערטרעבירא לעווש

 רע טָאה ,קידנליפסיורָאפ רָאנ ,ןופרעד טלייצרעד טינ ןיזֹול טָאה רע
 קידנטכיר ןוא ,טכירעג ךיז ,קידנליּפש ןוא .טליּפשעג קנאדעג ןטימ ךיז
 ןפאשנַײא טימ :עכָאלעמ טימ ןעוװעג לופ םיא אב טנעה יד ןענַײז ,ךיז
 -אב רעד וצ ןכאז עקירעהעג ןוא טימעג ןקיטיינ ןענעדרָאנַײא טימ ןוא
 .שינעגעג

 .ןעמוקעג טנעמָאמ רעד זיא טָא ןוא

 טריּפשרעד ןיוש טָאה ילורס ןעוו ,ןטכאנרעדפא יד ןופ םענייא ןיא
 -פא עלא יװ טשינ ,סעּפע רע זיא ,ןעמוקנָא קידלאב סרעבשאמ עשיומ
 ןופ ,עדמערפ ענייק זא ,ןעזעג טָאה רע .ןרָאװעג ךעלקיורמוא ,טכאנרעד
 קירעביא טינ טנַײה ךיז ןלָאז ,טלא ַײס גנוי ַײס ,ענעמוקעגנָא-טָאטש
 ענעדיישראפ טימ ןעזעג רע טָאה--ןטלאהראפ ָאי ןעוו ןוא ,ןטלאהראפ
 טָאה עקינייא :ןטיילאבוצסיורא רעכיג סָאװ ייז סעלובכאט ןוא ןעלטימ
 -עמ טנַײה ןלָאז יז זא ,ענימ א טימ רָאנ שינערעהוצנָא ןא ןבעגעג רע
 טָאה ערעדנא טימ ןוא ,ןקידיײלרעד םינָאיניא ערעייז ןוא ןַײז רעצאק
 יז טעשָאּפ ןוא ,טלעטשעגּפָא טינ רעטרעװ ענעפָא ראפ עליפא ךיז רע
 ,םימַײט עסיוועג רעביא ,זיא טנַײה טַײהנזעװנָא רעייז זא ,טרעלקרעד
 .לָאמשרעדנא ןא ןעמוק ןוא ןייגקעווא יז ןלָאז -- ןשטנּוװעג טינ

 ךיז רע טָאה ענעגייא טימ זא ,ןיוש טדערעגּפָא ,עדמערפ טימ -- סָאד
 -עגסיורא ייז װערַײמ-עכנימ ךָאנ ךַײלג ןוא ,טעינָאמערעצ טינרָאג ןיוש
 ןוא ,טוג טינ טנַײה ךיז טליפ יזול זא ,ַײברעד קידנגָאז ,טכעיילאשעמ
 .ורוצ ןזָאל טציא םיא לָאז עמ זא ,רעשיוי א ןעוועג טלָאוו'ס

 .ןיזול טימ ןיילא רע רָאנ ןטנװָא ענעי ןיא ןענַײז ןבילבעג זא ,יוזא
 ,טָאה ילורס רָאנ ,טינרָאג טגָאזעג טינ ןטייווצ םעד טָאה ייז ןופ רענייק
 וצ לָאּפ םעד ןליופאב טלמעד לָאמעלא ,קידנטכיר ךָאנ ךיז גָאטאב ןופ
 םעַײנ א ,ןשיװסיוא ןייר-קיצנאלג ּפמָאל םענופ לזעלג סָאד ,ןרעביוז
 עקירעהעג יד ףא ךעלקנעב יד ןוא קנעב יד ,ןטיירּפשראפ ךעטשיט
 ,טשעדיכעג טינ ךיז ,קידנעעזוצ סָאד ,טָאה יזול ןוא ,ןלעטשעצ רעטרע
 .יוזא ןיא דימָאט עלא זא ,טניימעג טָאה רע ןוא ,ןראפרעדמוא סעמכאמ

 .טראנעגּפָא טשינ שוכ ןַײז טָאה ןילורס ןוא
 רעבשאמ עשיומ ןעוו ,טפעשעג ןיא גָאט א םענייא ךָאנ ןעוועג זיא'ס

 .םענָאּפ ןַײז ףא זיא דרע יװ ,טקרעמאב טָאה עמ ןוא םייהא ןעמוקעג זיא
 רעד זא ,ןרָאװעג עריוװעג טנַײה זיא רע ןעװ ,םעד ךָאנ ןעוועג זיא'ס
 סע טָאה עמ סָאװ ,ןעמוקעג זיא לסקעוו-וויוכ ןסיורג א םענייא ןופ ןאמז
 עלא :ףָאס םענופ ביײהנָא רעד סָאד ןיא ,טינ ןעוו לַײװ ,ןקעליס טזומעג
 טָאה עמ ןוא ,ןטערטוצ ןלעװ לָאמאטימ עלא ןוא ,ןסיוורעד ךיז ןלעװ
 .ןגירק טלעג סָאד ןעז טזומעג
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 ןוא ןעלטימ עלא טימ טוורּפעג עליפא ךיז טָאה רעבשאמ עשיומ
 לַײװ ,רעטעּפש ףא ןטעבסיוא ךיז ןוא ןאמז םעד ןּפוטשּפָא ןעז סעצייא
 ןעוו ,ןטַײצ ערעכיז ןיא ןוא עטוג ןיא עליפא ךיוא ךָאד ךיז טפערט סניוזא
 סיוא טלעפ'ס ןעוו ןוא ָאטינ טלעג ןייק דָארג זיא'ס זא ,ךיז טכאמ'ס
 טמוק'ס ןעמעוו ,רעד ןוא ,עקאט טפערט ןטַײצ ערעכיז ןיא ,ָאי .ןעמוזעמ
 זיא ,רעטעּפש :רעביא טינ טלמעד טכארט ,טלעג סָאד טנַאמ'ס רעכלעוו ןוא
 ,טלעג סָאד טנָאמ עמ ןוא טמוק'ס ןעמעוו ןופ ,רעד ךיוא ןוא ;רעטעּפש
 ךיז אב קירעביא טינ ןלָאציוצ-טַײצ-רעדיוציטינ ןוא ןגיײלּפָא םענופ טרעוו
 ןוא ,ךאז עכעלנייוועג א סָאד זיא טלעוו-םירכָאס רעד ןיא .ןלאפעגּפָארא
 יוזא ןיוש זיא ,ךעוטָאב א וויוכלאב רעד ןוא עטוג א רָאג זיא טַײצ יד ןעוו
 .גנוקיטעּפשראפ טימ ךיוא טלָאצ עמ זא ,עשָאקשינ זא ,טריפעגנַײא ךיוא

 ןטכעלש םעד סעמכאמ ,ןעװעג ךעלגעמוא סָאד ןיא רעבָא לָאמ סָאד
 -אב ,םיא ןופ ןטילעג םיכוטָאב עלא ןבָאה טַײצ רעגנע רעד ןיא סָאװ ,םעש
 ןוא ,םיצירּפ-עסַײמ רעד ןיא ןעוװעג טשימראפ ןענַײז סָאװ ,יד סרעדנוז
 טָאה לאלכיב סָאװ ,רעבשאמ עשיומ יװ ,אזא ךָאנ טארפיב ןוא סרעדנוזאב
 ןוא טכארק רע זא ,טעדיוסעג טפָא ןוא ליטש ןיוש םיא ןגעוו ךיז ןעמ
 .ןלאפ םאב טלאה

 טָאה רע .גערב ןפא שיפ א יװ ,ןפרָאװעג ךיז טָאה רעבשאמ עשיומ
 -גַײרא רעלקעמ-טלעג רעדנא ןא לָאמעלא ,רָאטנָאק ןיא קידנעַײז ,גָאטאב
 -כאט טימ טאמיק ןיוש ,לָאק ןיא ןרערט טימ טאמיק ןיוש םיא ןוא ןפורעג
 -עג ךיז טעבעג םענעּפָא ןוא ןשינעגָאזוצ יילרענעדיישראפ טימ ןוא םינונ
 ןוא ,לָאמ עטשרע סָאד טשינ ךָאד זיא'ס ,ךָאד ןסייוו ייז זא ,ייי וצ טדנעוו
 ןטראווסיוא ראפ רענעי ליו רעשפע ;ןדײרנַײא םענעי ןוא ןייג ייז ןלָאז
 יװ ,זיא'ס ןעוו ,טציא לָאז רע יבא ,טנעצָארּפ א ךָאנ זיא ,טנעצָארּפ א ךָאנ
 -ָאפ טינ טונימ רעסייה רעד ףא ,גנע יוזא ןעמעלא ,ןסייוו סרעלקעמ יד
 ןענַײז רעלקעמ .ןטערטוצ טינ זדלאה םוצ רעסעמ ןטלאק ןטימ ןוא ןרעד
 ,ףראד עמ יװ ,ןָאטעג ייז ןבָאה רעשפע ,ןעגנאגעג סעכילש ןיא קידנליװ טינ
 :טינ ךיוא רעשפע ןוא ,ןלאפ עניוזא ןיא טענַײט עמ יװ ,טענַײטעג רעשפע
 -עק טשינ ,ןעמונעג סעכילש סָאד ךיז ףא םענָאּפעל רָאנ יז ןבָאה רעשפע
 יז ןבָאה ןסעמערעדניא רעבָא ,ןגָאזּפָא קידנענעק טשינ ,ןַײז זעיימ קידנענ
 ןבָאה יז לַײװ יצ -- ,לברא עטזָאלעגּפָארא טימ ןוא ליופ בלאה ןָאטעג סָאד
 טינ סָאד טעװ יװַײס זא ,טסּוװעג ןבָאה ייז לַײװ יצ ,טלָאװעג טינ ןיילא
 ,ןגיילקעווא טינ ָאד ןלָאז ייז ץיה סיורג ןוא סעפורט ראפ סָאװ ןוא .,ןלעױּפ
 ףפלעה טינ סָאד טעװ

 ,ןליו רעטוג סרעלקעמ יד ָאי סעמכאמ יצ ,ןַײז טינ לָאז עסַײמ יד יו
 ףא ןעמענ ןטשרעמיולק ןכָאנ ןוא ןייג ןכָאנ ןענַײז ייז עלא רָאנ ,טינ יצ:
 יז עלא ןענַײז -- רעבשאמ עשיומ ראפ םענעי אב ןַײז לדאטשימ ךיז
 -סאמ טינ זיא רע ;טינ ליוו רע ,ןיינ :עװּושט ןייא טימ רָאנ ןעמוקעג קירוצ
 ןַײז ,טלעג ןַײז רָאנ ,רעמ ןטנעצָארּפ ענייק :סנייא רָאנ טענַײט ןוא םיק
 ו .ןרעק

 יו קידנסיוו טינ ,שינרעגרע סיורג ןופ ךָאנרעד זיא רעבשאמ עשיומ
 רענעי זא ,קידנסיוו ,גרובליז לקיציא וצ ןפָאלעגקעװא שזא ,ןפלעה וצ ךיז
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 לקיציא אב זא ןוא ןעגנאלרעד טשינ ףליה עראבלטימוא יד טציא םיא ןָאק
 ןענַײז סעצייא ןוא ,טלעג ןייק טינ ,עצייא ןא רָאנ ןגירק רע ןָאק גרובליז
 -סיורא ןעז טציא ךיז רע זומ רעקירעד לַײװ ,רעקיא רעד טינ טציא םיא
 ךָאנרעד ,ןעז ןעמ טעװ טשרע ךָאנרעד ןוא ,ערָאצ רעטשרע רעד ןופ ןּפאכ
 .ןעצייא ןקירעביא ןגעוו ןיוש גרובליז לקיציא טימ ךיז רע טעװ

 טָאה רע ןוא ,ןפָארטעג טינ םייה'רד ןיא ןעלקיציא ךָאנ רע טָאה דָארג
 םענעגנָא טשינרָאג םיא זיא'ס ּוװ ,בוטש ןיא םענעי אב ןטראוו טזומעג
 ,ןשטנעמ עדמערפ ףא ןגָאלשנָא טינ ךיז לָאז רע ,עריומ סעמכאמ ,ןעוועג
 סיורא טקוק ןוא טראוו רע דלודעגמוא ןא ראפ סָאװ טימ ,ןעז ןלעװ עכלעוו
 ...םענעי ףא

 -עגמוא רעמיצ-טראוו ןיא זיא רע .ןעוועג ןעגנּוװצעג רע זיא ךָאד ןוא
 ;ןיהא ןוא קירוצ לָאמאכָאנ ןוא קירוצ ןוא ןיה ,גַײטש ןיא עַײכ א יװ ,ןפָאל
 רע טלָאװ ,ןפיולמוא יוזא ןעז טלמעד ןעוועג םיא לָאז רעצעמע ןעוו ןוא
 ןימ א יװ סעּפע טציא טָאה רעבשאמ עשיומ זא ,ןסיוטשעג ךיז רעכיז
 וצ קעטייו ריא טינ יא זיא'ס סָאװ ,ןקעטש רעּפרעק ןיא לַײּפ עקיטפיג
 .ןּפעלשוצסיורא יז בַײל ןופ טינ ךיוא ןוא ,ןגָארטרעד

 ןיוש זיא גרובליז לקיציא זא ןוא ,טראוורעדסיוא ךיז טָאה רע זא ןוא
 עטלייצעג יו םיא אב רעמ רעבשאמ עשיומ טָאה יוזא ,ןעמוקעג ףָאסעל
 טאמיק ךיז טָאה רע .ןעגנערבראפ טנָאקעג טינ ןוא טאהעג טינ ןטונימ
 -עג יװ ,לַײװ :סָאװ בילוצ ןעוועג טינ זיא'ס לַײװ ,טצעזעגוצ טינ עליפא
 טלעג ןייק .הד ,ףליה עראבלטימוא ןייק ,סעצייא רעסיוא ,רע טָאה ,טגָאז
 ראפ רָאנ םיא טָאה רענעי .ןגירקסיורא טנָאקעג טינ םענעי אב ,ןעמוזעמ
 ,ָאי זא ,טגָאזעגנַײרא רעוא ןטביוטראפ סערָאצ ןופ ןַײז ןיא ןייגקעווא ןַײז
 ,טייטשראפ ,גרובליז לקיציא ,רע קילדעוו זא ,עשיומ ,ןעז עקאט רע לָאז
 -ַיײלג זיא ,רעכיג סָאװ ןוא -- טציא עקאט ןיוש רע לָאז זיא ,טלאה עס יו
 -עג ענַײז רעכיג סָאװ טניימ רע ;ןקידיײלרעד ןעז ןעיניא ןצנאג ןַײז -- רעכ
 -מוא ךיוא ַײס ןוא עכעלגעוואב ןופ ַײס -- ןגעמראפ ץנאג ןַײז ןוא ןטפעש
 ,טעז רע יװ לַײװ ,ןבַײרשרעביא ןעמענ ערעדנא ףא-- רעטיג עכעלגעוואב
 טַײצ עקיטכיר יד ןיוש ,ךיז טכאד םיא יוװ ,זיא'ס ןוא ,לָאמש סע טלאה
 ..?עשיומ בער ,טרעה רע .ףורעד

 -נזָאלראפ ןוא ,טרעהעג טשינ יא ,ָאי יװ יא םיא טָאה רעבשאמ עשיומ
 םיא טלָאװ לַײּפ יד יװ ,טליפעג רע טָאה ,בוטש סגרובליז לקיציא קיד
 -רע ךיז ּוװ ,קידנבָאה טשינ ןוא ,ןעגנורדעגנַײרא בַײל ןיא רעפיט ךָאנ
 -קעווא טשינ ,ןיינ ,ןעגנאגעגקעווא םייהא רע זיא ,ןדנעו וצ שרעדנא ץעג
 -מוא ןוא ןפיולמוא ןופ טעּפמיא רעד לַײװ .ןפָאלעגקעװא רָאנ ,ןעגנאגעג
 טראוועג רעירפ טָאה רע סייב ,בוטש ןיא גרובליז לקיציא אב ךיז ןעיירד
 טָאה ,קידנרעהסיוא םיא קידלודעגמוא ןוא קידנעייטש ךָאנרעד ןוא ,םיא ףא
 טינ ,קידנעַײז ןסיורד ןיא ןוא םענעי ןזָאלראפ ןכָאנ ןיוש ,טציא ךיוא םיא
 םעד ןופ טריפ סָאװ ,קירב ןכרוד םייהא קידנעייג זא ,טַײװ יוזא .טזָאלראּפ
 סָאװ ,קירב םענעי ךרוד ,ןטשרעטנוא םעד ןיא טָאטש לייט ןטשרעבייא
 ,ךַײט ןיא רעסאוו ןעזרעד טָאה רע זא זיא ,ןעייווצ ףא ךַײט םעד טלַײט
 --,קנורט ןייק טינ ,ןיינ -- ,קנורט א טלָאוװראפ םעצולּפ סעּפע םיא ךיז טָאה
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 ןופ סיורא טשינ רעמ ןוא ןַײרא רָאנ ,ןדָאב טשינ ,ןיינ -- ,ןדָאב ךיז רָאנ
 .ןעקנאדעג עניוזא ןופ ןרָאװאב ןוא טָאג טיהאב -- טרָאד

 יװ ןוא .םענָאּפ ןפא דרע טימ ,טגָאזעג יוװ ,בוטש ןיא ןַײרא זיא רע
 -טעּפמיא רעד רָאנ יװ ,טקַיוראב סָאװטע םיא טָאה טפוליבוטש יד רָאנ
 יוזא ,טגײלעגנַײא לסיב א םיא ךיז טָאה גָאט ןצנאג םענופ טימעג רעקיד
 -לע ןַײז ןוא סמעדייא ענַײז ,עלעטיג בַײװ ןַײז -- טַײל-בוטש יד רע טָאה
 ,טרָאד ןוא ,ןפורעגּפָא רעקלא רעדנוזאב א ןיא -- סעדוי רעטכָאט ערעט
 .ןטלאהעגּפָא טאראב-ןעילימאפ ןעמייהעג א ,ריט רענעסָאלשראפ א רעטניה

 עצנאג סָאד ןצעזראפ זומ עמ זא ,םעד ןגעוו טלדנאהעג ךיז טָאה'ס
 .ןזָאל ךיז טעוו'ס רָאנ ּוװ ,רעבליז-ןוא-דלָאג עקיבוטש עצנאג סָאד ,גנוריצ
 ןענָאק סָאד לָאז עמ יידעק ,ןעמעוו אב ןוא ּוװ ,ןרעלקאב רָאנ ףראד עמ
 זומ ,ןעמעלא ראפ ,לַײװ ,ןרעװ ךעלגעמ טעוו'ס ןעוו ,ןפיוקסיוא קירוצ ףא
 ,ןקעד ןגרָאמ-טנַײה ןיוש זומ עמ ןכלעוו ,וויוכ ןטשרע ןופ סיורא ןעז ןעמ
 א ןקירעביא ןגעוו טשרע ךַאנרעד ןוא ,ןּפאכּפָא םעטָא םעד ,ןלָאצּפָא םיא
 םינאמז עקירעביא יד ,טַײצ ךָאנ טָאה ןקירעביא ןטימ לַײװ ,ןָאט טכארט
 יוװ-טינייוו ךָאנ ןעמ טעװ טלמעד זיב ןוא ,ךעלטַײװ לסיב א ךָאנ ןענַײז
 .געווסיוא ןא ןעניפעג

 טוג טינ לָאמ רָאּפ א ןעלעטיג זיא גנוטאראב רעד ןופ טַײצ רעד ראפ
 ,רעסאוו ךָאנ ךיק ןפא ןגעווטריא ןופ ןפָאלעג ליטש זיא עמ ןוא ,ןרָאװעג
 -סאלב רעד טימ טרעהעגפוא טינ טָאה רעשטנעל םעכָאנ .ןרעטנימוצּפָא יז
 רעמיצ ןרעביא ןגָארטעצ ןוא ןערָאמש וצ זָאנ רעכעלצרוק ,רענערָאװעג
 -גייב יד טַײצ עצנאג יד טָאה ,רעטכָאט ערעטלע יד ,סעדוי :ןענאּפשוצמוא
 ,ןעמונעגּפָארא טינ רעטָאפ ןופ ןגיוא יד ןוא ןכָארבעג רעגניפ יד ןופ ךעלד
 -עק-טעילישז ןַײז ףא ליטש ןיוש טָאה ,ןײטשדָארג עלעקנאי ,ןאמ ריא ןוא
 ךיז יו ,ןענופעג ךיז טָאה רעגייז רענעדלָאג ןַײז ּוװ ,טרָאד ,טקוקעג ענעש
 עקאט דלאב ,ךַײלג ןוא ,ןעמענסיורא ןיוש םיא רע לָאז יצ ,קידנגערפנָא
 -געמ ,עשָאקשינ זיא'ס ןוא טַײצ ךָאנ רע טָאה רעשפע יצ ,ןגיילקעווא ָאד
 ..רעטעּפש ךיוא ,ךעל

 טָאה עמ .ענעכָארבעגנַײא-בלאה רעמיצ ןופ סיורא ךָאנרעד ןענַײז עלא
 -יישראפ ןיא ןעגנאגעצ ךיז זיא עמ ןוא ,טקוקעג טינ ןרעדנא ןפא רענייא
 רעבשאמ עשיומ רָאנ ןיילא זיא רעקלא ןיא ןבילבעג ןוא ,ןעלקניוו ענעד
 -עלא ןוא ,ןטסיירט וצ יז ,ןריפ וצ רעדיוו ךערּפשעג םעד ףא ,ןעלעטיג טימ
 ,ןענעקרעד טינ ריא ףא לָאז עמ יידעק ,ןרערט יד ןשיוװּוצּפָא ןטעב יז לָאמ
 טסניד א טעװ רעמָאט רעדָא ,רעדמערפ א רעצעמע ןַײרא טמוק רעמָאט
 ,גנוקיוראב רעצרוק א ךָאנ ,רעטעּפש ןוא .ןבָאה ןפראד ריא וצ ךיק ןופ
 טָאה ,רעמיצסע ןיא ןעגנאגעגפיונוצ רעדיוו ךיז ןענַײז סיאב-יינב יד ןעוו
 בייה א שיט םאב טרָאיץיז ןַײז ןופ לָאמאטימ טלמעד רעבשאמ עשיומ ךיז
 ןוא ,קעווא ,ךיז טניפעג עגארש-רעדיילק יד ּוװ ,לרָאדירָאק ןיא זיא ,ןָאטעג
 .ןייגקעווא םוצ ןָאטעגנָא ךיז

 .טגערפעג םיא אב ןעמ טָאה -- ?טעּפש יוזא ןיהּווװ --
 .ןבָאה ףראד רע --
 ?ןגרָאמ ףא טגײלעגּפָא סָאד רע טלָאװ רעשפע זיא --
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 ,ןיינ --

 -עג רע זא ,קידנעעז לַײװ ,טגערפעגרעביא טשינ רעמ ןיוש םיא טָאה עמ
 טָאה ,ןגָאז וצ טרָאװ א סולשאב ןַײז ןגעװ קיטיינ ראפ טינ עליפא טניפ
 לַײװ ,קירעביא זיא ןדיײרּפָא ןוא ןדיירעביא םיא זא ,ןענאטשראפ ןיוש ןעמ
 .ןרעקירוצ טינ סולשאב ןַײז ןופ ןוא ןרעה טינ רע טעװ יוװַײס
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 -קעווא ךיז ,ןעזעגסיורָאפ טָאה ילורס יו ,טציא טָאה רעבשאמ עשיומ
 וצ שזא ,טָאטש לייט ןטירד םעד ןיא שזא ,יזול רעדורב ןַײז וצ טזָאלעג
 .?עלָאלק, רעד

 רעִירפ ןופ ןיוש ,םענָאּפא ,טָאה רע ןכלעוו ףא ,טרָא-ןיווװ ןַײז קידנסיװ
 טָאטש לייט ןטשרעבייא םעד ןיא ,טציא רע טָאה ,טגערפעגנָא טאהעג ךיז
 טָאה ךָאנרעד רעבָא ,לרופ א ןעגניד ןגעו טכארטעג רעירפ ,קידנעמוק
 .טזָאלעגקעװא סופוצ רָאג ךיז ןוא טרעלקעגרעביא רע

 ןעוו עליפא .טנװָא רעקיטסבראה רערעטצניפ-קראטש א ןעוועג זיא'ס
 ןעשזדנָאלב שּפיה טנָאקעג ךיוא ןעמ טָאה ,קידנרָאפ ןיהא לרופ א טימ
 םעד ףא ןרעטמאל א ןָא טארפיב ןוא ,ןיילא טארפיב ןוא ,סופוצ טארפיב
 -ןואיּפָאק ףא געוו א ןעוועג עדאווא ןיוש סָאד זיא ,ןטכיולאב וצ ךיז געוו
 .ןכערבעצ וצ דנעל-ןוא-קור ןוא סיפ

 ןימ א .טלעטשענּפָא טינ ראפרעד רעבָא ךיז טָאה רעבשאמ עשיומ
 -סיוא געוו םעד רעטצניפ רעד ןיא ןפלָאהעג םיא טָאה טעּפמיא רעכעלרעניא
 -רעבירג-רעטצניפ עניוזא ןדַײמסיוא ןוא ןענאּפשוצרעבירא ןוא ןעניפעגוצ
 -יוווניײא עקיטרָאד יד עליפא סָאװ ,רעטרע עקידקיטָאלב קראטש ןוא עקיד
 .ןעקניזראפ וצ טינ ייז ןיא ןוא רעבירא ייז רעביא ןטלעז טקילג רענ

 ךיז רע טלָאװ ,םענָאּפ ןיא ןעזרעד טלמעד םיא טלָאװ רעצעמע ןעוו
 ,ןעזעגסיוא טלמעד סיוועג טָאה רע .קערש ראפ טּפאכעג קירוצ ףא סיוועג
 סיוועג א ןיא טרעוו'ס ןכלעוו ןגעוו ,לוָאש ךעליימ רעשילביב רענעי יו
 רע ןוא ,טלגנירעגמורא םיא ןבָאה םיטשילּפ יד ןעוו זא ,טלייצרעד טרָא
 טדנעוועג ךיז טָאה רע זא ןוא ,טסערּפעגוצ ןוא טגנעעג טליפרעד ךיז טָאה
 -אכ יד וצ ,םליוװענ יד וצ -- ,טרעפטנעעג טינ םיא טָאה טָאג ןוא ,טָאג וצ
 ןיילא רעלרפ טָאה רע שטָאכ זיא ,רעפטנע ןייק ייז ןופ ךיוא ןוא -- סעמיול
 יערט ןוא סנרעכאמפעשיק עלא ןטכינראפ וצ ןוא ןעמארוצסיוא ןליופאב
 -גּוװצעג ןוא טיונ ןיא זיא ןיילא רע ןעוו ,טציא רעבָא ,דנאל םענופ סרעפ
 -פעשיק א ,ענייא אזא םיא ןלָאז ייז ,רעניד ענַײז אב ןטעבעג רע טָאה ,ןעג
 -לעטשראפ א ,ךיז רע טָאה טכאנ א רענייא ןיא ןוא ,ןעניפעגסיוא ,ןרעכאמ
 -שאמ עשיומ ךיוא ..טזָאלעגקעװא ךיז ריא וצ ,רעדיילק עדמערפ ןיא רעט
 .יוזא טציא רעב

 -קראטש אב ךיז ןגערפנָא ןטפָא ןוא ןייג ןגנאל ךָאנ רע טָאה טָא ןוא
 וצ ,געוו ןיא ןפָארטעגנָא םיא ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעייגכרוד עטקיטעּפשראפ
 .ןגָאלשעגוצ ךיז עלעביטש סיזול

399 



 .ןעוועג טינ טלמעד רענייק זיא רעמיצרעדָאפ ןיא טינ ןוא ךיק ןיא טינ
 טימ -- לָאמ סָאד זיא ,ןעניפעג טרָאד ךיז לייטנטסרעמ טגעלפ סָאװ ,ילורס
 .ןענורעגסיוא טלמעד בוטש ןופ ןצנאגניא רָאנ -- ,טינ יצ ,ענַאװאק א סעּפע
 -ירא טָאה רעבשאמ עשיומ זא ןוא .ןכָאש א וצ יצ סאג ןיא קעווא זיא רע
 טָאה ,ןטייװצ ןיא ןַײרא טלָאזעג ןֹוא רעמיצ עטשרע סָאד טנאּפשעגרעב
 ןעוו ,טביילגעג טינ לָאמנייק טלָאװ רע סָאװ ,סניוזא ןעזרעד םעצולּפ רע
 -עלש לקילומש ןעזרעד טָאה רע .ןגיוא ענעגייא יד טימ טינ סע טעזרעד רע
 ןַײז לַײװ ,ןרעקיש א סיוועג -- ךָאנ וצרעד ןוא ,שיט סיזול אב ןציז רעג
 ןוא ,ךעלנייוועג יװ ,רעסאלב ןעזעגסיוא טציא םיא טָאה גיוא עטאוועמלעב
 -מורא למיוב ןטוג ןיא יו םיא זיא ,עכעלריטאנ סָאד ,עטייווצ סָאד ראפרעד
 .ןעמּווװושעג

 רעד ןעוו ,עגיירדאמ רענעי אב ןטלאהעג טלמעד טָאה לקילומש ,ָאי
 טלופעגרעביא יוזא רעדילג עלא טָאה רע ןעוו ,קיטומטוג זיא רענעקנורטאב
 רעדָא ,ןרעװ ןפָאלשנא דלאב רעדָא ךיז טבַײלק רע זא ,קנארטעג םענופ
 ,טשרעהאב קנארטעג ןופ טַײװ יוזא רעבָא ןיוש רע זיא ,טינ עליפא ןעוו
 ףא ָאי רע זיא עוועטעב עליפא ןעוו ,ןעַײרעלמוט עסיורג רָאג ןייק ףא זא
 לאפ ןטסעב ןיא .ןטראוו וצ טינ םיא ןופ טציא ןיוש ןיא ,קַיייפ סניוזא
 ךיז דלאב רעבָא ,ןרעקאלפוצפוא ךָאנ ןעוו-טינ-ןעוו ףא רָאנ קַיייּפ רע זיא
 .ןבעגוצכָאנ טעּפמיא ןרעקיש םענופ ךַײלג ןוא ןשעלסיוא

 ,סָאד ןעזעגסיוא רעבָא ןעשיומ טָאה ,לקילומש יװ ,שעדיכ רערעסערג א
 -כיללג יוזא ןוא קַיור יוזא שיט ןבלעז םאב ןָאנביױא ןסעזעג זיא יזול סָאװ
 טינ שיט םאב רָאג ןסעמערעדניא טלָאװ ,לקילומש ,רענעי ךַײלג ,קיטליג
 םיא רע ןזיא ,ןיזול ןופ טקרעמאב ָאי עליפא ןוא ,ָאי ןעוו רעדָא ,ןעוועג
 -ייה א רָאג ייהעלע רעדָא ,דניק א ייהעלע ,ןעגנאגעגנָא טינ יװ ןטולכאל
 טַײהנזעװנָא ןַײז ןיא ,ָאש רעטעּפש ןופ רעדָא ,טַײקכאווש ןופ טלָאװ רעשימ
 .ןרָאװעג ןפָאלשנא

 ,רעקיש שטָאכ ,םיא טָאה ,לעװש יד רעבירא זיא רעבשאמ עשיומ זא
 -גורטאב-קראטש א ,ךיז טָאה רע .לקילומש ןעזרעד רעטשרע רעד ךָאד
 םיא ןוא ןָאט בייה א טרָא ןופ טוװּורּפעג ,רענעדָאלעגרעביא ןוא רענעק
 אב ךוזאב ןטצעל ןראפ ןטעב עליכעמ םיא אב קידנלעוו יװ ,ןייג ןגעקטנא
 -אכָאנ רעשפע טייהרערעקיש !טסייוו רעוו -- רעדָא ,געט עטצעל יד םיא
 .ןרָאפוצסיױרא ,טלמעד בוטש ןיא םיא אב סָאװ ,דייר עבלעז יד טימ לָאמ

 ,ךאז אזא רָאנ ,ץלא-ץלא לַײװ ,ןקָארשרעד ךיז טָאה רעבשאמ עשיומ
 ךָארב םעזוב ןלופ א טימ זיא רע ןעוו ,ךוזאב ןקיטציא ןַײז אב לָאז רע זא
 רעדורב ןַײז זיא רע סָאװ ,עטָאראכ ליפ טימ ,ךעלגעמ ,ךיוא ןוא ,ןעמוקעג
 יא ,ןענעצייסיוא ךיז יא ןעמוקעג טציא םיא וצ זיא ןוא ןעגנאגאב עלווא ןא
 ךיז רע לָאז טנעמָאמ אזא ןיא זא -- ,ןטעברעביא ,רעדורב םעד ,םענעי
 בייהנָא םעד אב ןיוש ,ןעלקילומש ףא יװ ,אזא ףא ןטשרעמעלא םוצ רָאג
 טָאה סָאד רָאנ ,ץלא-ץלא -- ,ןגָאלשנָא ךיז ,ןעמוקנַײרא ןַײז אב ,לעווש
 .טראוורעד טינ סיוועג רעבשאמ עשיומ

 טָאה לקילומש רעבָא ,ןקָארשרעד ךיז ןוא ןבילבעג טפעלּפעג זיא רע
 -עג םיא טָאה ןשָאל סָאד ןוא גנוצ יד לפיוו ףא ןוא ,טקִיוראב ךַײלג םיא
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 ליפיוזא ףא ,ךיז רעביא סָאבעלאב ןעוועג טלמעד זיא רע לפיוו ףא ,טניד
 רערעקיש רעצנאג ןַײז ןוא ,ןרעכייווראפ וצ לָאק ןַײז טימאב ךיז רע טָאה
 ךיז טרָא-ץיז ןַײז ןופ ,טכאמעג טָאה רע סָאװ ,גנוגעוואב ןַײז ןוא םענאב
 -ָאש ףא יװ ,ןעוועג זיא ,קידנלעוו ןייג-ןגעקטנא ןעשיומ ןוא קידנבייהפוא
 רע זיא טציא זא ,ןרעכיזראפ וצ םיא יװ ןוא ,ןקַיוראב וצ םיא ףא יװ ,םעל
 ןוא ,ןעמוקעג טינ סעכילש רעטכעלש ןייק ןיא רע זיא טציא זא ,רע טינ
 ראפ ןבָאה עריומ ןייק ןוא רערעדנא ןא רע זיא ,ןיזול אב ָאד ,לאלכיב ,זא
 .ךעַײש טינ זיא טציא םיא

 ףא ,רע טָאה -- ...לקילומש טינ ךיא ןיב ָאד .ךיא טינ ךיא ןיב ָאד --
 .לכיימש א טימ טגָאזעגסיורא עקאט ,טקעלקעג םיא טָאה גנוצ יד לפיוו

 ןוא ,לקנעב ןַײז ףא ,טרָא ןַײז ףא טזָאלעגּפָארא קירוצ ךיז טָאה רע
 -סיורא טָאה רע רעדייא ,טקרעמאב גנוגעוואב סלקילומש טָאה יזול רעדיַײא
 יז ןעמעוו וצ ,טקרעמאב טָאה רע רעדייא ןוא ,רעטרעוו ענַײז טרעהרעד
 טאהעג ּפָאק םעד ,לקילומש ,רענעי ןיוש טָאה יוזא ,ןעוועג טדנעוועג ןענַײז
 טסורב רעד ףא םיא טַײקנדָאלעגרעביא ןוא טַײקרעװש ןופ ןוא ןריולראפ
 .ןפָאלשעגנַײא ךיוא ,עקאט דלאב ,יוזא ןוא ,טזָאלעגּפָארא דרָאב רעד ףא ןוא

 ךוזאב רעקיטציא רעד -- ןעוועג סע זיא וטפוא סעמעוו ,טינ ןסייוו רימ
 יוזא ןטסימוא ןוא ןוויק א טימ ילורס סָאד טָאה יצ .ןיזול וצ סלקילומש
 ,אזא עקפאד ןוא ,ןקישקעווא ,עטסטנעָאנ עמאס יד ,ןעמעלא-- טנדרָאעגנַײא
 זא ,ךיוא רעבָא ךעלגעמ :ָאי זא ,ךעלגעמ .ןזָאל וצ בוטש ןיא ,לקילומש יוװ
 סאשעב סָאװ ,רָאנ לאפוצ רעליוה א זיולב ,ַײברעד ןיימ סילורס ןייק זיא'ס
 ,ןעוועג טינ זיא'ס ןוא ,ןַײרא לקילומש זיא ,בוטש ןופ סיורא זיא ילורס
 -נייק ךָאד ןעמ טָאה ,טגָאזעג יוװ ,לַײװ .ןלעטשסיורא קירוצ םיא לָאז'ס רעוו
 -ורס ןיא ,סרעדנוזאב ,ןייגסיורא ףא ריט יד ןזיוועג טינ טרָאד םענייק לָאמ
 לָאז'ס יװ .ןָאט סָאד לָאזס רעװ ,ןעוועג טינ זיא'ס ןעוו ,טַײהנזעװּפָא סיל
 לָאמ ןייא טינ ,םענָאּפא ,ָאד ןיוש זיא ,סיוא טזַײװ ,לקילומש רָאנ ,ןַײז טינ
 רע סָאװ ,ןָאטעג ָאד טָאה רע סָאװ ...ןעוועג טסאג א בוטש רעד טָא ןיא
 ,טסּוװאב טינ זיא -- בוטש רענעי ןופ ןעמוקאב סָאװ ןוא טפראדאב טָאה
 טינ רע זיא ָאד זא ,רע טינ רע זיא ָאד זא ,ענַײז רעטרעוװ יד ןיילא רָאנ
 ,טַײקיצראהנפָא רעכעלרעקיש-סיורג ןופ טנעמָאמ א ןיא טגָאזעג ,לקילומׂש
 -נילרא לָאמא רעהא טגעלפ רע ןעוו ,טלמעד .הד ,ָאד זא ,סעמע זא ,ןזַײװאב
 רעדנא ןא טימ ןוא ןיימ רעדנא ןא טימ ןעמוקעג סיוועג רע זיא ,ןעמוק
 זיא רע .טינ סיוועג ךיז ןגָאלש ףא ,סלאפנלא .שרעדנא ץעגרע יװ ,ןעניז
 ןיא לפיוו ףא ןוא ,ןליק וצ ָאד ךיז ןטולב עשירעגעלש ענַײז ןעמוקעג רעכיז
 -ומש יו רענייא אזא ךיז טָאה ,יזול יװ ,אזא ןופ טפול רעד ןיא ,טפול אזא
 -יוזא ףא -- ,סעמעעב זיא רע יװ ,לסיב א שרעדנא ןליפ טנָאקעג ,לקיל
 ,טַײצ רעד ןופ ךעשעמ ןיא :טליפעג עקאט ,סיוא טזַײװ ,ךיז רע טָאה ליפ
 יו ןוא ,טליטשעג ,רעשיטַײל ןטלאהעג ךיז ,טכארבראפ ָאד טָאה רע סָאװ
 ,ךעלגעמ ,לסיב ןיילק א ףא ןוא ,ןגָאלשעג טַײקסיױרג סנצעמע ןופ ןיילא
 .ןסעגראפ עכָאלעמ-טנאה עכעלטנגייא ןַײז עקאט טלמעד

 ןביוהעגפוא יזול טָאה ,ןריולראפ ּפָאק םעד טָאה לקילומש זא ,טָא ןוא
 .ןעזרעד ןעשיומ רעדורב ןַײז לעווש רעד ףא ןוא ּפָאק םעד
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 -עג טינ ךיז טָאה רע .גנושארעביא עסיורג א םיא ראפ ןעוועג זיא'ס
 ,סעַידעי סילורס טיול ,טסּוװעג רע טָאה עגאל ןַײז שטָאכ ,םיא ףא טכיר
 סָאד זא ,ךָאד :טגנאלרעד ןוא ןבעגעגרעביא ,טכארבעג םיא טָאה רע סָאװ
 זא ,ןטלאה טַײװ יוזא ךיוא ןיוש לָאזס זא ןוא ,עביס א ראפ ןעניד לָאז
 ,ןרעטצניפ א ןיא זא ,ןכָארבעג קיטומרעווש יוזא ןַײז לָאז ץראה סמענעי
 טסענ רעשיריווג ןַײז ןופ ןבייהפוא ךיז רע לָאז טכאנרעדפא ןקיטסבראה
 -אהעמ ןטַײװ אזא ןיא ,ןיזול וצ ,םיא וצ ,רעהא שזא ןזָאלּפָארא ךיז ןוא
 -ָאלק, רעד אב שזא ,עלעביטש אזא ןיא ,שינעפרָאװראפ אזא ןיא ,ךעל
 .טביילגעג טינ סיוועג יזול טָאה ךאז אזא ןיא -- ,"על

 זיא רענעי יוויוזא ןוא ,טקוקעג טינ דעװַָאק ןייק ףא םורעד טָאה רע
 טינ ןעו סָאװ ,טַײצ רעגנע אזא ןיא וצרעד ,רעדורב א וצרעד ,טסאג ןַײז
 רע טָאה -- ןטערטפורא לעווש ןַײז ףא ןעזעג טינ רעכיז םיא רע טלָאװ ,יז
 ןַײרא בוטש ןיא םיא ןוא ןעגנאגעג ןגעקטנא םיא ,ןביוהעגפוא םורעד ךיז
 .ןדאלעגנַײא

 .ןַיײרא םוק ?סע טייג יװ ?וטסכאמ סָאװ ,עשיומ ,אה --
 טינ ךיז רעבָא ,טגנאלרעד טנאה א רענעי םיא טָאה -- ,םעלָאש --

 ,ןעמוקעגנַײרא טינ רעמיצ ןיא רעפיט ,ןבילבעג טרָא ןַײז ףא ןוא טרירעג
 .גנודאלנַײא סיזול ןעמונעגנָא טינ ךָאנ יו ןוא

 סיורג ןיא יו ןוא ,ןזיװעגנָא לקילומש ןקידנפָאלש ןפא ןיזול טָאה רע
 :ןָאטעג גערפ א םיא אב גנורעדנוווראפ ןוא שעדיכ

 -- גיוא ףא גיוא ףוא סָאד וטסמענ ןעמעוו ?ריד אב ָאד ךיז טוט סָאװ --
 טָאה ןָאט סעשיומ ןופ ןוא ,ךעלריטאנ ,ןעלקילומש טניימעג ָאד -- ?ָא-אזא
 ןיא סָאװ ,ראפעג רעטעשָאּפ א ראפ םענעי טלאה רע זא ,ןליפ טזָאלעג ךיז
 -ַײװ סָאװ ןוא ןדַײמוצסיוא עניוזא ןעמ טעז זיוה קידנעטשנָא עדאיל א
 .ייז ןופ ןטלאה ךיז רעט

 -יכראפ טַײז ןַײז ןופ ךיוא ,יזול ךיז טָאה -- ?סָאד וטסניימ ןעמעוו --
 זא ,ןעמוקעג טינ עליפא םיא טלָאװ קנאדעג ןפא יו ,טקוקעגמורא ,טשעד
 -נּוװעג-טשינ רעדָא עקירעהעג טשינ ןעמענפוא ןגעוו גנוניימ עטכעלש יד
 שיט ןַײז אב טציז רע סָאװ ,םעד וצ לאפ םעד ןיא ךיז טיצאב ענעשט
 רעדָא ,דניק א יװ ,ןגיובעגנָא טסורב רעד וצ ּפָאק ןטימ טפָאלש ,םעלָאשעב
 ןפרּוװרָאפ ןוא םידָאשכ ענייק ןָאק ףָאלש סעמעוו ,רענעגייא רעדנא ןא יו
 .ןפורסיורא טשינ

 ?סע רע טניימ ןעמעוו --
 וצ רָאג רע טמוק יװ -- ,רעדורב ןַײז ןזיוועגנָא עשיומ טָאה -- ,טָא --

 טקיטפעשאב רע סָאװ טימ ןוא טבעל רענעי סָאװ ןופ ,יזול טסייוו יצ ?ריד
 ?ךיז

 טינ ןעמענפוא טינ םיא לָאז רע זא ןוא ?סָאװ זיא ,ונ .טסייוו רע --
 ?םענעי ראפ רעסעב ןעוועג טלָאוװ'ס זא ,עשיומ טניימ ,ןזָאלנַײרא

 ןוא -- ,סיוועג -- ןיזול ראפ רָאנ ,טינ רע טסייוו -- םענעי ראפ --
 -זאג-טָאטש א ךָאד זיא'ס :ןטַײטאב טלָאזעג ןבָאה רעטרעװ סעשיומ יד טַא
 -סעה עלא ןיא טקישעג טרעװ סָאװ ,ךעייציור א ,שטנעמ-רעקפעה א ,ןעל
 זיב ןגָאלש טימ ,טנעה יד טימ סיוא ייז טריפ סָאװ ןוא ןסעכילש עטסכעל
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 ,סע טסייה ,דרעוװש ןַײז ףא, ןוא ,ראפרעד טלָאצאב ןעמוקאב ןוא ,טולב
 ?רעבירא לעווש יד רָאג סניוזא ןעמ טזָאל יװ זיא ."ןבעל רע טוט

 ןייא ףא ,טּפאכעגפוא ךיז ףָאלש ןופ םעצולּפ לקילומש טָאה ָאד ןוא
 ךעלדנילב-ךעלרעקיש ןוא טנפעעג ןגיוא יד ,ןביוהעגפוא ּפָאק םעד טונימ
 .טקוקעגמורא ךיז ןריולראפ-קידלמיוב ןוא

 ןכלעוו וצ ,יירשעג ןַײז ןגירשעגסיוא רע טָאה -- !טלעג רעזדנוא --
 טדנעוו רע ןעוו ַײס ,ןּפיל ענַײז ףא קידנעטש זיא סָאװ ןוא טניווװעג זיא רע
 -כינ זיא רע ןעוו .הד ,טרָא ןקיטכיר ןפא טַײצ רעקיטכיר רעד ןיא ןַא סָאד
 רעד ןיא טשינ ךיוא ןעוו ,ןעקנורטאב ןעוו ַײס ,סעכילש א ןיא ןוא רעט
 ,רעבשאמ עשיומ ךיז ראפ טציא קידנעעזרעד ןוא .טרָא ןפא טשינ ןוא טַײצ
 ,טרעטַײלעגסױא ןעניז ןוא ךעיומ רעד עלַײװ רעניילק א ףא םיא ךיז טָאה
 רעד סייב יװ ,רעִירפ יו ,רעדיוו רע טָאה ןגעוו דעװָאק סמענעי בילוצ ןוא
 ךַײא וצ טינ, :ןָאטעג גָאז ןקידמעלָאשעב ןוא ןקיטומטוג א ,שינעגעגאב
 טלכיימשעצ ךיז טָאה רע ןוא ,"עשיומ בער ,טניימעג ךַײא טינ ,טדערעג
 .ןפָאלשעגנַײא רעדיוו זיא ןוא

 -נַײא ןפא ןָאטעג קנּוװ א ןיזול עשיומ ָאד טָאה -- ,םיא וטסָאה טָא --
 זיא סָאװ ןוא ,רעהא רע טמוק יװ זיא .רע זיא סָאד טָא -- ,םענעפָאלשעג
 ?ָאד עדווּוא ןַײז

 -טנעעגּפָא ,ךעלזעגיורב יװ ,יזול טָאה -- ?ןַײז רע לָאז ןעד ּוװ ?ָאד --
 גָאז א סעגארפ סעשיומ ףא סעמוראט לייט ןסיוועג א טימ ןיוש ןוא טרעפ
 -נַײרא טינ סיוועג םיא ךָאד טסלָאװ וד ?ןַײז רע לָאז ןעד ּוװ -- :ןָאטעג
 .טזָאלעג

 לסיב א ןוא סעמוראט טימ ךיוא עשיומ טָאה -- ?סָאװראפ ,ןיינ --
 םיא דעװַאק םעד טאהעג טַײצ עטצעל יד בָאה'כ -- .טרעדיוורעד שיטָאּפש
 טינ רעבָא ,ןָא םיא טסקוק וד יװ טָא -- ןבָאה וצ ןוא ןעז וצ ךיז אב ךיוא
 .סעכילשיגָאלש רעסיוועג א רענַײז טימ רָאנ ,ריד אב יװ ,ןקידנפָאלש ןייק
 שטָאכ ,ןענַאמ טלעג "עלעצעק ,, א םענייא ןופ ןעמָאנ ןיא ןעמוקעג זיא רע
 עקיבוטש עלא ןוא טּפאלקעג שיט ןיא טכער ןיוש טָאה ןוא ,ןאמז ןראפ ךָאנ
 .ןקָארשעגרעביא רימ

 וצ ךיז גנודאלנַײא סרעדורב םעד טגלָאפעג עשיומ טָאה ָאד טשרע ןוא
 ןיא טַײצ עטצעל יד רָאפ טמוק םיא אב סָאװ ,סָאד ןלייצרעד וצ ןוא ןצעז
 רע סָאװ ,ןטַײקירעװש יד ןגעוו -- טּפיוהרעביא ןוא ,בוטש ןיא ,טפעשעג
 ץיּפש א טימ ,דאצאה-ןימ טָאה יזול עכלעוו ןגעוו ןוא ,ןייטשוצסיוא טָאה
 אב בוטש ןיא ןעשיומ קידנעעזרעד ,טציא ןוא ,טרעהעג ייז ןופ רָאנ רעוא
 -שאמ עשיומ ןוא .ןסיוורעד ךיז רעיונעג ייז ןופ טלָאװעג יוװ רע טָאה ,ךיז
 ןוא ןלייצרעדסיוא ,ןייגרעביא ןעיניא וצ ןעיניא ןופ ןעמונעג טָאה רעב
 םיא אב טלאה'ס זא ,טלייצרעד רע טָאה וועגא ןוא ,ןטכיראב ץלא ןגעוו
 טלדנאהעג ךיז טָאה'ס ּווװ ,םייה רעד ןופ סָאװרָאנ טייג רע זא ,םעד אב ןיוש
 יד ַײס ,סנַײז ַײס -- גנוריצ-בוטש סָאד רעכיג סָאװ זומ עמ זא ,םעד ןגעוו
 ,וויוכ א םענייא ןופ ןעיײרפאב ךיז רעכיג סָאװ יידעק ,ןצעזראפ -- סרעדניק
 ביוא םערָאװ ,ןלָאצ געט יד עקאט ,ףעקײט ןיוש םיא זומ עמ סָאװ
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 זיא רע ןעמעוו ןוא ייז טמוק'ס סָאװ ,יד עלא ןוא ,טָארקנאב רע זיא ,טינ
 .ןפיולנָא ךיז ןוא ןטערטוצ ןלעוו ,קידלוש

 טעוװ רע זא ,ַײברעד ךיוא טלאה'ס .ןגרָאװרעד ןוא טגנעעג זיא רע
 ףא ,טגָאמראפ רע סָאװ ,ץלא ןוא ןטפעשעג יד ,בוטש יד ןזומ ןכיגניא
 וצ קירוצ ןוא ןעיירדסיוא ךיז טעװ רע זיב ,ןבַײרשרעביא ןעמענ עדמערפ
 -ראפ ןַײז טעצייעג םיא טָאה יוזא .ןעמוק ןענָאק דנאטש ןקידרעירפ ןַײז
 עלא ןוא רע ןכלעוו טימ ,גרובליז לקיציא ,טאקָאוװדא ןַײז ,ןאמ-סגנּויורט
 ןוא .ךיוא ןיילא ןיוש רע טכארט יוזא ןוא ,ןטַײצ עניוזא ןיא ךיז ןעצייא
 ךיוא טכארבעג ץלא םיא טָאה -- ,ןבעגעגוצ עשיומ ָאד טָאה -- ,סָאד
 רע רעדייא ,םעד ראפ ןעצייסיוא םיא טימ ךיז ,סנטשרע .ןיזול וצ ,רעהא
 -רעביא םיא -- סנטייווצ ;ןעמענָא טירט עכעלטרַאװטנאראפ עניוזא ףראד
 ןעמעוו לַײװ ,ןלעטשפוא ןעגנויצאב עכעלרעדירב עקידרעַירפ יד ןוא ןטעב
 -רָאפ עקאט ,ןיזול ,םיא ,סנטירד ןוא ?םיא יװ ,ןטנעָאנ אזא ךָאנ רע טָאה
 ףא ןוָאל רע לָאז ,ךעלגעמ רָאנ זיא'ס ביוא זא ,ןטעב םיא אב ןוא ןגייל
 רעד ץוכא ,ץלא לַײװ .ןבַײרשרעביא בוטש סעשיומ ,ןעמָאנ ןַײז ףא ,ךיז
 רעבָא ,ןריפרעביא ןענָאק סמעדייא יד ןופ ןעמענ יד ףא רע טעװ ,בוטש
 ןעמעוו ,יד ןוא ,ןעַײרש טעוו טלעוו יד ;טינ ךיז טזָאל ייז ףא ןצנאגניא רָאג
 ,דניצא יז ןפיוקראפ ;ןסַײרפוא ןגיוא יד קראטש סָאד טעװ ,קידלוש זיא רע
 טינ ךיג יוזא רע טעװ םינָאלאב ןייק יא לַײװ ,טינ רע ןָאק ,בוטש יד
 רע זא ,ןרעה טעװ עמ זא ,געט עניוזא ןיא סָאװ ,ראפרעד ךיוא יא ,ןגירק
 זא ,ןעמיס רעטצעל רעד ןַײז סָאד טעװ ,ןפיוקראפ וצ בוטש רעד אב טלאה
 ןגָארט עכלעוו ,ןעגנאלק יד זא ןוא ,טָאטש ןיא םיא ףא טגָאז עמ סָאװ ,סָאד
 ,אזא ראפ טַײטאב סָאד סָאװ ןוא ;קיטכיר ןענַײז ,עגאל ןַײז ןגעוו םוא ךיז
 -ראפ .ןלָאמסיוא טינ רָאג ,ןיזול ,םיא רע ןָאק -- ,טַײצ אזא ןיא ,עשיומ יװ
 סָאװ ,עמוס עסיוועג א ריא ףא ןעמוקאב ןוא ןדמערפ א אב רעדיװ יז ןצעז
 טינ ךיוא רע ןָאק -- טזָאלעג ָאי רעכיז סָאד ךיז טלָאװ לָאמשרעדנא ןא
 טסּוװאב ךַײלג טעװ ךאז יד לַײװ ,םאט ןטגָאזעג ןביוא ןבלעז ןרעביא
 יוזא .ןרעוװ ןסירעגרעטנוא טעװ םיא וצ יורטוצ רעטצעל רעד ןוא ,ןרעוו
 סָאד -- סיורא טציא רע טעז טַײקכעלגעמ רָאנ ןייא ןוא געווסיוא ןייא זא
 -רעביא ליטש רעד ןיא יז ןעמָאנ ןרעכיז א ףא ,סמענעגייא ןא ףא ,זיא
 -לייא ןוא -טפאנ םעד טימ -- ןקירעביא ןטימ ןָאט טעװ רע יװ ,ןבַײרש
 .רָאטנָאק רעד טימ ךיוא ,טפעשעג

 םירק א ךיז ןוא ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א יזול ָאד טָאה -- ,ונ ,יא --
 וצרעד םיא טָאה עשיומ רעבָא .ןלעװ טינ ףא ןוא ןגָאזּפָא ףא יװ ,ןָאטעג
 .טזָאלרעד טינ

 ןייק זיא יזול זא ,טסייוו רע -- ,ןָאטעג גָאז א עשיומ טָאה -- ,סעמע --
 רעבָא ,ןעמונראפ טינ סניוזא טימ לָאמניײק ךיז טָאה יזול ,ןאמ-סטפעשעג
 ןיא ןציז ךיז ןָאק רע .ןָאט טינ טשינרָאג רע ףראד ,לאפ םעד ןיא ,ָאד
 ףראד רע ,םיא ןָא ןָאטּפָא ךיז טעװ ,ףראד עמ סָאװ ,ץלא ןוא ,םייה'רד
 ץלא ןוא ,ןעמיטשוצ ןוא ןלעװ רָאנ ףראד רע ,ןבעג שינעביולרעד יד רָאנ
 ,טאקָאװדא ןַײז ,ןאמ-סגנּויורטראפ ןַײז ןכאמכרוד ןיוש טעװ עקירעביא
 .גרובליז לקיציא
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 רע ןוא טינ ליוו רע -- ,טרעפטנעעג ףראש יזול ףורעד טָאה -- ,ןיינ --
 .ןעיײרפאב םיא םעד ןופ םיא טעב

 .טגערפעג עשיומ טָאה -- ?סָאװראפ --
 טגָאז רע ןוא טלדנאהעג טינ ןעמָאנ ןַײז טימ לָאמנייק טָאה רע לַײװ --

 .ןלעטשראפ וצ סעלווא זיא-טינ'ס-סנעמעוו םיא טימ ּפָא ךיוא ךיז
 ךָאד זיא'ס -- .ןבעגעג גערפ א עשיומ טָאה -- !?סעלווא ערעסָאװ --

 ,ךיז טכאמ'ס ןעוו ןוא גנע'ס ןעוו ,עלא ךיז ןריפ יוזא .םָאליױָאה ךערעד רעד
 עלא ךָאד ןעוט יוזא .ןטראוורעביא טַײצ לקיטש רעווש א ףראד עמ ןעוו
 .םירכָאס

 .ןעַײרפאב ךימ טעב ךיא ןוא ,טינ -- ךיא ןוא ,ָאי -- םירכָאס --
 םיא ךאז אזא ןיא טַײצ אזא ןיא ּפָא ךיז רע טגָאז ,סע טסייה ,זיא --

 ?ןפלעהוצסיורא
 סָאד זיא -- ,טרעפטנעעג יזול ףורעד טָאה -- ,סנטשרע ,לַײװ ,ָאי --

 -ַײז סָאװ ,ןשטנעמ ןאראפ ,קידלאווג יוזא טינ רָאג ,טעז רע יװ ,שינעגנע
 -עג לָאמניײק רָאג ןיז םעד ןיא ךיז ןבָאה עכלעוו ןוא רעטגנעעג ליפ ןענ
 טלאה עמ ןוא ,טינ טַײרש עמ ,טינ טרעדליּפ עמ ןוא ,טליפעג טינ םאר
 ףא ןבירשעגנָא ןוא טנכיײצעגנָא ןבָאה סעלָאזאמ סָאװ ,סָאד זא ,טינ רַָאג
 -נייק רָאג רָאט'ס ןוא קיבײא ףא ןיוש סָאד זיא ,טַײצ לקיטש סיוועג א
 .שרעדנא ןרעוװ ןבירשעגרעביא ןוא טנכייצעגרעביא טינ לָאמ

 .טגערפעג עשיומ ָאד טָאה -- ?טסייה סָאװ --

 -יומ סָאד טָאה ּוװ לַײװ -- .טרעפטנעעג יזול ָאד טָאה -- ?שאריאמ --
 יּפ ןימ א יװ ,ןרָאװעג ןבעגעג םיא זיא'ס סָאװ ,סָאד זא ,ןעמונעג עש
 -אבוצסיוא סָאד רָאנ טַײצ לקיטש א ףא ךאז א סנדמערפ א יװ -- ןדָאק
 סָאד טָאה רע ?קידנעטשאב ףא ןבעגעגרעביא םיא סָאד זיא -- ןטלאה
 זיא ןוא יוזא ךיז רע טקערש סָאװ ןוא ?טרעכיזראפ רעװ ןוא ,טגָאזעג םיא
 ןעמוקעג טציא יז זיא ,רעהעג ךאז יד ןעמעוו וצ ,רעד ןעוו ,טלמוטעצ יוזא
 א ףא ןבעגעג ךָאד ןרעװ ןּכאז ערעװעשָאכ ןוא ערעסערג ?ןעמענוצּפָא
 ...טַײצ

 ,ןעד טָאה רע -- .ןבעגעג גערפ א עשיומ ָאד טָאה -- ?עשז סָאװ --
 ?סנַײז ראפ ןטלאה ןרָאט טינ סָאד לָאז רע ,טעוונאגעג סטוג ןַײז ,עלילָאכ
 סָאד ןוא ןפיולטנא ןופ ןטלאהוצּפָא סָאד ןטָאבראפ םיא זיא סָאװראפ ןוא
 רע סָאװ ,עוויינג ,עלילָאכ ,ןעד זיא'ס ?קידנעטשאב ףא ךיז ראפ ןטיהּפָא
 ?ףורעד טינ טכער ןייק טָאה

 רעבָא ,טינ -- עוויינג ןייק -- ,טגָאזעג יזול טָאה -- ,ָאי -- טכער --
 טימ סָאד רע ליװ טָא :ןעמיס א ןוא ,טרָאפ סָאד זיא עוויינג ןופ ןכָאש א
 .ןלעטשראפ ןוא ןטיהּפָא ,ןטלאהאבסיוא סעלווא יילרעלא

 .ןגירשעגסיוא עשיומ ָאד טָאה -- ?סעלווא רעדיוו --

 אזא ןיא ןעַיצנַײרא ,ןיזול ,םיא ךיוא טיירג עליפא זיא רע ןוא ,ָאֵי --
 ,קידלוש זיא רע ןעמעוו ןוא טמוק'ס ןעמעוו ,יד ןזָאלרעד וצ טינ יװ ,ןעיניא
 ייז וַצ רעהעג'ס סָאװ ,סָאד ןעמענוצּפָא טַײקכעלגעמ יד ןבָאה ןלָאז ייז זא
 .סעמעעב ךָאד
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 ןיימ ןַײז זיא ןסעמערעדניא ןוא ,טַײצ א ףא רָאנ רעבָא ךָאד זיא'ס --
 .רעצעזנָא ןבַײלב וצ טינ

 ןסאשעב ךיז קידנלעטשפוא ,ןָאטעג גָאז א יזול ָאד טָאה -- !עשיומ --
 רעכעה ּפעק שּפיה טימ ןעזעגסיוא טָאה רע זא יוזא ,לקנעב ןַײז ןופ גָאז
 -רעד ךיוא ןוא ,סקּוװ ןכיוה ןַײז לאלכיב רעביא ,סנטשרע -- םענעי ןופ
 טינ ריד ןיב ךיא !עשיומ -- ,ןביוהעגפוא טציא ךיז טָאה רע סָאװ ,ראפ
 זיא'ס רָאנ ,ןרעה טינ ךיוא רעשפע ךימ טסעוװ וד ןוא ,רעגָאז-רעסומ ןייק
 ;טסמאטש וד ןענאוונופ ,ןָאט טכארט א טַײצ ,ןעקנעדאב וצ ךיז טַײצ ריד
 ,ךָאנ ריד ןעייטש סעטאמש ןייק זא ןוא ,ןגיוצרעד דַײז ףא טינ טסיב וד זא
 סָאװ ,םעד טימ ןענעגונאב ךיז טסגעמ וד ןוא ,רָאפ טינ טציא ךיוא ,עלילָאכ
 ,ןבַײלב ךָאנ ריד טעװ ,ןלַאצסיוא סעוויוכ ענַײד עלא טסעװ וד זא ,םעד ךָאנ
 ןטלאה ךיז עקפאד ןלעװ טינ ןוא ,עז ךיא יװ ,טלעוו יד ןסַײרנַײא טינ ןוא
 טסָאה וד ןיהּוװ ,דנאטש ןקישטילג ןוא ןכיוה םענעי ראפ טנעה עלא טימ
 -רעדניא זא ,ןסיװ טגעמעג טסלָאװ וד רָאנ ,רעוו-רעוו לַײװ ...ןגיטשעגפורא
 יוזא טינ רָאג יז זיא ,ָאי ןעו ןוא ,ךייה אזא טינ רָאג סָאד זיא ןסעמע
 עכלעוו טימ ,ןעלטימ עניוזא טימ ןוא ,שירעלדניװשּפָאק רעייז ןוא רעכיז
 ראפ טינ ,ריד ראפ טינ זיא ,ןביוא ןופ ןבַײלבראפ טרָאד עקפאד טסליו וד
 סעשורעי עניוזא ייז ןבָאה סעטאט ערעייז סָאװ ,עניוזא ראפ טינ ןוא ,זדנוא
 רתויו :ךיז ןָאמרעד .ןענערָאװ ןָאטעג סעָאװאצ ערעייז ןיא ןוא טזָאלעג
 -- ץלא ןופ רעמ ןוא -- ,עָאװאצ ןַײז ןיא עטאט רעד טבַײרש -- המהמ
 דעװָאק ךָאנ ןגָאױצכָאנ ןופ -- רעדניק ענַײמ ,טיהעג טַײז -- ינב ,ורהזה
 ,ןטָאש םענעי וצ ןכילגעג ןענַײז ייז עדייב סָאװ ,סערישא רעשלאפ ךָאנ ןוא
 -נעייגַײבראפ זיא רעכלעוו ,דרע רעד ףא ןלאפ לָאמא טזָאל ןקלָאװ א סָאװ
 .סעשַאמאמ ןוא ןבַײלברעביא ןופ ןעמיס םוש ןָא ןוא קיד

 םיא ןוא טרעהעגסיוא רעדורב ןַײז ןופ ץלא סָאד טָאה רעבשאמ עשיומ
 ןכארּפש ענעדיישראפ ייווצ ףא טאמיק לַײװ .ןענאטשראפ טשינ ןוא ָאי
 -נדָאב רעפיט ךָאנ ןעמוקעג רעהא זיא עשיומ .טדערעג ךיז ןשיװצ ייז ןבָאה
 ןוא ץנאג -- ,יזול ,רעטייווצ רעד ןוא ,עגאל-םירכָאס ןַײז ןופ שינרעטיצ
 ףא ייז לָאז רע רָאנ טשינ -- ןעגנורעטישרעד עניוזא ןופ טַײװ ןטולכאל
 טַײװ יוזא רָאנ ,טליפעג ןבָאה ןעװעג לָאמא ןעו טיוה רענעגייא ןַײז
 טנָאקעג טינ ךעיומ ןטימ עליפא יײז טָאה רע זא ,יז ןופ דמערפ
 .ןעמענאב

 רעכלעוו ,שטנעמ א ;ןיזול ,ןגָאז וצ ןעוועג גנירג עדאווא םיא זיא'ס
 -עגנָא ,עלעביטש ךעלטימעג ןיילק א ןיא ,"עלָאלק, רעד אב שזא טניוװ
 רע זא ,רעכלעוו ,ןילורס א טימ ןעמאזוצ ,ענעדִיי רעמערָא ןא ןופ טריפ
 ענושעמ יװ -- רָאנ רעסיוא ,ןַײרא טינ םענייק םיא וצ רע טזָאל ,ליוו
 טפָאלש רעכלעוו ,רעגעלש לקילומש א רָאנ -- ףעזסיוא טשינ לָאז סָאד
 ןוא :טזָאלעגּפָארא טסורב ןוא דרָאב רעד ףא ּפָאק ןטימ שיט ןַײז אב טציא
 םעד ןופ שזא ,טַײװ יוזא ןופ טמוק סָאװ ,רעדורב א ןגעקטנא םיא טציז ָאד
 טאמיק ,ףיוה ןעמענרָאפ ןוא ןסיורג ,םענעגייא ןא ןופ ,טָאטש קע ןטייווצ
 םעלא ךָאנ ןוא ,ןעמָאנ אזא טימ ,טַײקטעװעדנופראפ אזא טימ ,ןשיצירּפ א
 זיא רָאּפ יד זא ,ךעלדנעטשראפ עדאווא ךָאד זיא -- ,ןכָארבעג יוזא םעד
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 סנטייווצ ןיא טָאה םענייא ןופ דייר יד זא ןוא ,עכַײלג ןייק ןעוועג טינ
 .ןעמוקנַײרא טנָאקעג טינ רעיוא

 ,םעד ךָאנ ןוא ןגַײװש ןגנאל ךָאנ ,עשיומ טָאה -- ,סע טסייה ,זיא --
 טסייה ,זיא -- ,ןָאטעג גָאז א ,ןגָאז וצ טאהעג טינ רעמ םיא טָאה יזול יו
 טַײקכעלרעדירב ןייק ,טינ עצייא ןייק :טסיזמוא ןעגנאגעג רע זיא ,סע
 -רָאג ,ןיזול ,םענעי טלָאוװ'ס סָאװ ,אזא עליפא ,עוויוט עטסדנימ ןייק ןוא
 יזול ןוא ,טסיזמוא ןעגנאגעג רע זיא ,סע טסייה ,זיא ?טסָאקעג טינ טשינ
 ?ןליפסיוא טינ עטיב ןַײז ןָאק

 .טינ -- רע ,ןיינ --

 .ןבעגעג גערפ א עשיומ ָאד טָאה -- ?ַאי עשז רעװ --
 םעד ןציז קידנעעזרעד ןוא ,ןָאטעג טכארט א יזול טָאה -- ?רעו --

 שטָאכ טלָאװעג םיא רע טָאה ,ןלעפָאש א ןוא םענעריולראפ א רעדורב
 -גערפ ,רעװ -- .סָאװ טימ טאהעג טשינ ןוא ןרעגנירגראפ סָאװ סעּפע טימ
 ?וטס

 קידנעעזרעד ,ןפָארטעג קילג סָאד םעצולּפ ןיזול ָאד טָאה -- ּ!טָא --
 ,עגער עטשרע יד טָאה רע ..רעמיצ ןטייווצ ןופ לעווש רעד ףא ןילורס
 רעבָא .טגָאזעגסיורא "?טָא, םעד ןזָאלטסּוװאב טאמיק ,םענעי קידנעעזרעד
 לאפנַײא רעד ןוא קנאדעג רעד םיא טָאה עגער רעטייווצ רעד ןיא ךַײלג
 זיא עשיומ זא ,ךיז קידנענַאמרעד ,םורק יוזא טינ רָאג ןעזעגסיוא ןיוש
 טָאה ילורס לַײװ ,לדניווש ןייק זיא ָאד זא ןוא ,וויוכלאב א סילורס ךָאד
 ךיז אב בוטש סעשיומ וויוכ ןַײז ראפ ,רערעדנא רעדעי יװ ,טכער יד ךָאד
 ךעוטָאב ךיוא רע זיא ,טַײז רערעדנא רעד ןופ ןוא ;ןבָאה טנקשאמראפ
 רע זא ןוא ,טנעה עטוג ןיא בוטש יד זיא טנעה סילורס ןיא זא ,ןעוועג
 ביוא ןוא ,ןצונסיוא ןלעװ טשינ עגאל ערעווש סעשיומ ,ןכיורבסימ טינ טעוו
 עשיומ סָאװ ,עָאװלאה רעד ןופ ףערטאב רעד יוװ ,טרעװ רעמ זיא בוטש יד
 -ייראפ ךיז ןלעװ טינ יז רעקינייו ראפ רע טעװ ,ןעמוקאב םיא אב טָאה
 .ןענעג

 .ןָאטעג גָאז א יזול טָאה -- !טָא --
 רעד ןיא ,קידנעעז טינ ןילורס ךָאנ לַײװרעד ,עשיומ טָאה -- ?רעװ --

 רָאנ ,ריט רעד וצ ןעוװעג טדנעוװעג זיא סָאװ ,טנאה סיזול ןופ גנוטכיר
 .ןעזרעד ןילורס טָאה רע ךיוא ןוא ...ןָאטעג קוק א

 טימ טנורגּפָא רעפיט א ןעוו ,טנפעעג םיא ךיז טלָאװ רעווייק א ןעוו
 טָא יוװ ,ןעוועג רעכינ ליפ םיא טלָאװ ,ןלאפוצנַײרא ןיהא ראפ םִידָאכּפ עלא
 .ןזיוואב ןייטש לעווש רעד ףא טציא םיא ןבָאה ןגיוא ענַײז ןעמעוו ,רעד

 ןוא טַײקנריױלראפ סיורג ןיא עשיומ ךיז טָאה -- ?ָאד ךיז טוט סָאװ --
 יד טָא ריׂש םיא טָאה עוֹוָאשכאמ יד ןוא ,ןָאטעג טכארט א גנושארעביא
 טָאה ןיהּוװ ?ַאד ךיז טוט סָאװ -- :טכארבעגפורא טינ ןּפיל יד ףא רעטרעוו
 רעהא טמוק יו ,סנטשרע ,זיא ?ןיזול וצ ,ערָאװס א ?ןפָארטעגנַײרא סע רע
 ,רעד טָא -- סנטייווצ ןוא ,דרָאב רעד ףא ּפָאק ןקידנפָאלש ןטימ לקילומש
 טשרע טינ ךַײלג ,סיוא טעז ,רעכלעוו ןוא ,לעװש רעד ףא טייטש סָאװ
 ןופ ןוא גנאל ןופ טרָאד ןיוש טייטש רע רָאנ ,ןטָארטעגפורא ןיהא רע טָאה
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 -ַאאב-קִיור יוזא ןוא טרעווילגראפ-ךעלמייהמוא יוזא ,טלאק יוזא -- ןרָאי
 .סיוא רע טעז קידנטכאב

 -רעד-ףא םענופ םעצולּפ ָאד טָאה -- ?טשארעביא יוזא סָאװ ?יסָאװ --
 טָאה סָאװ -- .טגָאזעגסיױרא םעליוג א ןופ יװ ,ןילורס זקידנעייטש לעוװש
 עמ רעדָא ,ןטינשעגּפָא עלָאּפ א ָאד םיא טָאה עמ ?ןקָארשרעד יוזא ךיז רע
 יא יװ ,ןָאטעג ּפאכ אזא ךיז טָאה רע סָאװ ,ןדַײנשּפָא םיא ךיז טבַײלק
 ?ןפָארטעגנַײרא ךָאל-םיװָאנאג א ןיא טָאה סָאװ ,רענ

 ,אזא אב סָאװ ,ךאז א ןעשעג רעדיו רעבשאמ עשיומ טימ זיא ָאד ןוא
 טשינ רעכיז סע טלָאװ ,ןעניז ןרָאלק ןוא ןרעכיז םאב זיא רע ןעוו ,רע יו
 .ליומ ןיא טרָאװ ןייק קידנבָאה טינ ,ןגיװשעגּפָא ןילורס טָאה רע :ןעשעג
 עדאווא ןוא ,טכירעג טשינ ךיז ןזַײװ סילורס ףא ,סנטשרע ,ךיז טָאה רע
 ןטימ םענַײז ךערּפשעג ןצנאג םעד ןבָאה לָאז ילורס זא ,ףורעד טשינ ןיוש
 רעד יװ ,ַײברעד ןַײז סעדייא רעמוטש א ןוא טרעהעגסיוא ָאד רעדורכ
 םיא זיא'ס ןוא ,טגָאזעגּפָא עוויוט רענעטעבעג ןַײז ןיא םיא טָאה רעדורב
 -סיוא ךָאנ רע טָאה ,ןגָאזּפָא סָאד ןיילא ,רעדורב םעד ,ןעוועג קיניײװ ךָאנ
 טעזרעד רָאנ עשיומ ןעוו ןיילא סָאװ ,עוויוט-לאב אזא םיא ראפ ןענופעג
 טארפיב ,רעװייק א רעסעב ןשטניוװ ךיז לָאז רע זא ,גונעג םיא זיא ,םיא
 .ןבָאה וצ ףליה עטסדנימ א שטָאכ םענעי ןופ ןענעכער וצ ךָאנ

 רע ןעוו ,טַײצ עצנאג יד זיא ילורס זא ,ןעוועג רעכיז זיא עשיומ ,ָאי
 ראפ רעדורב רעד ןוא שינעגנע ןַײז טגיילעגסיוא רעדורב ןראפ טָאה
 טַײצ עצנאג יד ,ילורס ,רענעי זיא ,ןטלאהעג רעסומ ןטימ עדער יד טָאה םיא
 ,טציא טשרע ןוא ,טרעהעגסיוא ץלא ןוא לעוװש רעד ףא ןענאטשעג עקאט
 סָאװ , :סיורא טרָאװ ןַײז טימ רע זיא ,ןזיוװעגנָא םיא ףא טָאה יזול ןעוו
 .??עשיומ ,טשארעביא יוזא רע זיא

 ןוא טסגנא סיורג ןופ :ךאז עטייווצ א ןעשעג ןעשיומ טימ זיא ָאד ןוא
 ןַײז ןופ םעצולּפ ךיז רע טָאה ,ןענופעג ךיז טָאה רע עכלעוו ןיא ,םעלק
 יג א סעּפע טנאוו רעטנעָאנ א וצ שיט םענופ ןוא ןָאטעג בייה א לקנעב
 "כאמ יצ רָאנ ,סָאד טוט רע סָאװ וצ ,טסּוװעג טינ ןיילא טָאה רע .ןָאטעג
 םעד ַײס רע טָאה ,טַײקטרעדורעגפוא סיורג סעמכאמ יצ ,ןעיָאזיב סעמ
 טנאוו רעד וצ זיא ,טקוקעג טינ ןגיוא יד ןיא ןילורס ַײס ןוא רעדורב
 רָאג םענַאּפ ןטימ ריא וצ ךיז טעבעג ליטש א וצ יװ ןוא ,ןעגנאגעגוצ
 א רָאנ עסַײמ-סאשעב ,ךיז טכאד ,רע טָאה -- ,"יוא, .טלעטשעגקעווא
 ךיז טָאה רע ..ןיילא ךיז ראפ רָאנ ,םענייק ראפ יװ ,ןָאטעג גָאז ןצרוק
 ,ייווַצ רעדָא עלַײװ א ,קידנעייטש טנאוו רעד ראפ עלַײװ ענעי ,ןסעגראפ
 -עגסיוא קירוצ ךיז טָאה רע זא ןוא ...ייווצ יו ,רעמ ךיוא רעשפע רעדַא
 .ןפָארטעג ןייטש לעוװש רעד אב ןילורס ןבעל ןיזול ןיוש רע טָאה ,טיירד
 -עג טאהעג טונימ סעשיומ רעליטש רעד ןיא ,סיוא טזַײװ ,יזול טָאה סעּפע
 ןיוש זיא עשיומ זא ,טציא ןוא ,ןילורס טימ טדערעגרעביא סעּפע ןוא טגָאז
 -טנע םעד ךיוא טרעהעג ןיוש רע טָאה ,ןענאטשעג רעטעווערעקעגסיוא ןא
 זיא םיא ןיא ןוא ןגעקאד טינ רע טָאה ,םיא רעהעג סָאװ :סילורס רעפ
 טַײקכעלטנרָא רענעגייא ןַײז ףא ןעלסקעוו ןייק ,סעמע ...עינעמ ןייק טינ
 -נעַײז ,ןלעוװראפ םיא ךיז ןָאק'ס סָאװ ,טינ טסייו רע :סיורא טינ רע טיג
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 ןַײז ווערָא םיא ראפ ליוו יזול ביוא רָאנ ,בוטש רעד ףא סָאבעלאב קיד
 ...רע לָאז זיא ,רע טסייוו םאטסימ זיא ,ןילורס ראפ

 גָאז א ,ןעשיומ וצ קידנדנעװ ךיז ,יזול ָאד טָאה -- ,װערָא ןיב ךיא --
 ,טנאוו רעד אב ןענאטשעג זיא עשיומ ןעוו ,טונימ עליטש יד ךַײלג ,ןָאטעג
 ןשיווצניא ךַײלג ןוא ,ןרָאװעג טקרעמאכ טינ רָאג ,ןיזול ןופ ,םיא ןופ זיא
 א סָאװ ,ךערּפשעג םעד םיא טימ רָאפ טצעז רע ןוא ןעשעג טשינרָאג זיא
 .ןסירעגרעביא םיא רע טָאה רעַירפרעד עלַײוװ

 .טגָאזעג רע טָאה -- ,וװערָא ןיב ךיא --

 גולפ ןיא סָאװ ,ךאז עטירד א ןעשעג רעבשאמ עשיומ טימ זיא ָאד ןוא
 טינ טשינרָאג טימ טציא טָאה רע זא ,זיא טקאפ א רעבָא ,ךעלביילגמוא
 רעד ראפ ןופ טַײקטכאדאב עלַײװ רענעי ךָאנ ,דלאב טָאה רע .טרעדיוורעד
 ןעועג טינ םיא טימ ןיוש רעטציא לָאז'ס סָאװ זא ,יוזא ןעזעגסיוא ,טנאוו
 גיוא ןַײז סָאװ רעדָא ,ןרעהרעד טינ טציא לָאז רעוא ןַײז סָאװ ,ןעמוקרָאפ
 -עביא טינ טשינרָאג טימ םיא ןָאק ןוא ,ןָא טינ םיא טייג ,ןעזרעד טינ
 רענעטעבעגנַײא ןַײז לָאז ילורס זא יװ ,ךאז אזא טינ עליפא -- ,ןשאר
 רעד ןרעװ טַײצ רערעגנעל א ףא לָאז ילורס זא יװ ,ןרעװ עוויוטלאב
 ,קידלוש םיא ןיא ,עשיומ ,רע סָאװ ,וויוכ ןראפ -- זיוה ןַײז ןופ סָאבעלאב
 .םיא ראפ טעב רעדורב רעד סָאװ ,םעד קנאדא ךיוא ןוא

 -עטינשעגרעטנוא ןא יװ ,ןעזעגסיוא טָאה רע .טזָאלעג ךיז טָאה עשיומ
 ןעמונאב -- ןריוװעגנָא ןטפאשנדַײל ןוא ןטפאז עלא טָאה רעכלעוו ,רענ
 טיטש סרעגרע ליפ ךָאנ ןוא סעניויזיב ענייק ךַײלג ,טקידיילעגסיוא ןוא
 .םיא וצ וצ טינ רָאג

 טינ טַײז ןַײז ןופ רע טָאה יצ ןוא ,עשיומ ,םיקסאמ רע זיא יצ --
 .ןָאטעג גערפ א יזול םיא אב טָאה -- ?ןגעק

 ןַײז .טרעפטנעעג טינ יא ,ָאי יא ,ךיז טכאד ,עשיומ טָאה -- ,טינ ,ןיינ --
 רעבשאמ עשיומ טימ זא ,ןעזעגסיוא טָאה'ס :קירעביא ןעוועג זיא רעפטנע
 ןגיילרָאפ םיא ץלא ,ליוו עמ סָאװ ,ץלא ןָאט טנָאקעג ןיוש טלמעד ןעמ טָאה
 .ןייטשאב רע טעװ ץלא ףא לַײװ ,ןלעיוּפ םיא אב ץלא ןוא

 ןַײז וצ עגאל ןַײז טצונעגסיוא טינ ,ךעלריטאנ ,רענייק רעבָא טָאה'ס
 ,שיט םוצ ןצעז רעדיוװ ךיז ןטעבעג טלמעד יזול םיא טָאה ךַײלג .רעגרע
 טָאה רע ןוא ,ןדנּוװשראפ רעמיצ ןופ ילורס ךיוא זיא םעד ךָאנ ךַײלג ןוא
 ןעמונעג סעּפע וצ ךיז יו ,טרעהעג ןעמ טָאה ,רעמיצ ןטייווצ םעניא ךיז
 וצ ,ערעשטעוו רעצנאג א וצ עקאט רעדָא ,דעביק ןימ א וצ יצ :ןטיירג
 .ןדאלעגנַײא ןעשיומ דלאב עקאט טָאה יזול רעכלעוו

 ךעליימ ןשילביב םעד טימ יוװ ןעמוקעגרָאפ רעדיװ סעּפע זיא ָאד ןוא
 :ןבירשעג טרָאד סע טייטש יו ,ָאי .לוָאש

 רעייז זיא רע זא ,ןעזרעד טָאה ןוא ןלוָאש וצ יורפ יד ןעמוקעג זיא,
 לָאק סָאד וצ רעה טציא ןוא , :טגָאזעג םיא וצ יז טָאה ,ןקָארשעגרעביא
 סע ןוא לָאמטיורב א ןטיירגוצ ריד ראפ לעװ ךיא ןוא ,טסניד ןַײד ןופ
 גע זיא ןזָאל ךיז טסעװ וד ןעװ ,ךעיוק ןבָאה טסלָאז יידעק ,ּפָא
 ..?ןַײרא
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 סלוָאש טָאה יז יװ ,םעד ךָאנ ,ןרעכאמפעשיק יד ,ענעי יװ יוזא ,ָאי
 רענעי ןוא ,רעווייק ןופ סעמ םעד טכארבעגפוא םיא ןוא טליפרעד שטנּוװ
 ףָאס ןַײז ןיוש טָאה לוָאש ןוא ,סעִיװענ עזייב סָאד טגָאזעגּפָא םיא טָאה
 טָאה רע לַײװ ,ןסַיײברעביא ןטעבעג ןייגקעווא ןראפ םיא יז טָאה ,טסּוװעג
 וצ רעבשאמ עשיומ זיא ָאד ךיוא יוזא -- ,ףָאס ןַײז זיב געוו ןטַײװ א ךָאנ
 ,?עלָאלק, רעד וצ שזא גנאג ןטַײװ א ךָאנ ןרָאװעג ןדאלעגנַײא עדוס א
 ןייב רעבָא ,ךעלרעדירב םיא טָאה רענעי יװ ,םעד ךָאנ ,רעדורב ןַײז וצ
 ,ןבעגעגרעביא עניוס א םענַײז טאמיק ןופ טנעה יד ןיא ןוא טגָאזעגנַײרא
 ןעמונעג ךיז ףא ,עריירב-ןייא סעמכאמ ,רענעדנובעג א יװ ,טָאה עשיומ ןוא
 טלּפאצעג ךאז אזא רעטנוא ךיז רע טלָאװ לָאמשרעדנא ןא סָאװ ,סניוזא
 .רעטעליוקעג א יו ,ןפרָאװעג ןוא

 ןעקנאדעג יד ןופ םיא ,ןרעטכַײלראפ וצ םיא ץלא סָאד ןעזעג טָאה יזול
 רע ןכלעוו ןופ ,ךערּפשעג רעדנא ןא ףא ןריפרעביא םיא ןוא ןגָאלשסיױרא
 םעד קנאדא ,טעװ ,עשיומ ,רענעי זא ,ןטכארט וצ טכער יד טאהעג טָאה
 .ןסעגראפ ,ןטשרע םעניא ,ןקידרעִירפ םעניא ,ןטייווצ

 -נעטשאב יד סעמכאמ ,רעווראסיעסַײמ ןזיוואב טלמעד ךיז טָאה ילורס
 -שיט טכארבעג טָאה רע .ןעװעג טינ בוטש ןיא זיא ענעדַיי-טסניד עקיד
 לקילומש ןעמונעג ךיוא טָאה רע .קיטיינ עדוס רעד וצ ץלא ןוא רישעג
 -ראפ ,ןטזָאלעגּפָארא םעד םיא ןוא ןרעטנומפוא םיא ,ןקעווּוצפוא רעגעלש
 עמ לַײװ ,ןשאוו ןייג לקילומש ךיז לָאז :ןבייהוצרעטנוא ּפָאק םענעפָאלש
 .ערעשטצוו ןסע טייג

 טָאה ,עדוס רעד אב ,ָאד ןוא .ןשאוועג ךיז טָאה רעבשאמ עשיומ ךיוא
 יו ,עלא ףא ,טַײל-בוטש ענַײז ףא ןגערפסיוא ןעמונעג ןעשיומ אב יזול
 ,טָאה רע .טבעלעגפוא לסיב ןיילק א עשיומ טָאה ַײברעד .ןרעטלא ףא ךיוא
 ןוא ,עלא טימ סָאװ ,ןיזול טלייצרעד טציא ,ןקידרעַירפ םעניא קידנסעגראפ
 ,טרעוו רע זא ;טַײצ רעטצעל רעד ראפ טעשעג ,ןרעטלא טימ טּפיוהרעד
 ,גנויצאב ןוא גנאגוצ אזא םיא וצ ךיז טרעדָאפ'ס זא ןוא ,טנוזעג ,ךיז טכאד
 ,עשיומ ,רע זא ןוא ,ןעזעג טשינ ןַײש יד גנאל טָאה סָאװ ,םענייא וצ יו
 זיא'ס זא ,יוזא ,םינָאיניא ענעגייא יד טימ טקיטפעשאב קראטש טציא זיא
 ןסיוועג םעד רעהעג סָאװ ,וועגא ןוא ;םעד וצ ןבעגוצּפָא רעווש םיא ךיז
 ,סָאװ ןוא ,טאהעג טַײצ עטצעל יד םיא טימ טָאה רעטלא סָאװ ,ךערּפשעג
 וצ קידנגייבוצ ךיז לסיב א ,עשיומ טָאה ,שיט ןראפ ָאד טציא קידנציז
 םעד טָא רעהעג סָאװ -- ,טמורעגנַײא רעיוא ןיא יו םעד ןגעוו םיא ,ןיזול
 ךיוא זיא ,ןעמענוצנָא טציא טנכער עשיומ עכלעוו ,טירש יד ןוא ךערּפשעג
 רעדיוו ,םאט ןטגָאזעג ןביוא ןרעביא רעדיוװ ןוא ,טמיטשאב טינרָאג ךָאנ
 .סעשיומ םינָאיניא עטגנעעג ענעגייא יד רעביא

 טסנרע יזול ָאד זיא -- ,ץערעט םוש ןָא ןוא ...ףראד עמ ...זומ עמ --
 זיא ןעיניא רעד סעמכאמ -- טָאה ,טַײז ןַײז ןופ ,רעדיוו ,רע ןוא ,ןרָאװעג
 ,עניוזא עליפא ןוא ןעלבצנאמ עליפא ןכלעוו ןגעוו ,אזא ןוא רעלעדייא ןא
 ןיא ןעשיומ וצ רע טָאה -- קנּוװ ןפא םיא ןופ ןדייר ,עשיומ ןוא רע יװ
 -עג טָאה רע סָאװ ,סָאד טגָאזעגנַײרא םיא ןוא ןגיובעגנַײא ךיז ליטש רעד
 :קיטכיו רעייז ראפ ןטלאה
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 קראטש ןוא םייהעג רע טָאה -- :...םינב אלב יורש ...השא אלב יורש --
 יו ,עניוזא ראפ ןטַײטאב סָאװ ,רעטרעװ ענעי טגָאזעגסיורא ךעליורטוצ
 ,לאפ-קילגמוא אזא ןיא עליפא ןוא ,ןלאפ עלא ןיא ,ןכערבראפ א ,יזול
 .ןרעטלא טימ יװ ,ָאד יו

 רע טָאה-- ,רעכַײלג ןיא ,רעכיג סָאװ ןוא ...זומ עמ ..ףראד עמ --
 .ןבעגעגוצ טסנרע רעייז ןוא ליטש רעדיוו

 ,ןיזול ןופ-- ריא ןיא רעמענלײטנָא ַײרד יד ןופ עדוס עליטש יד
 רענידאב רעייז ןופ ,ןטרעפ םעד ןופ ךיוא יװ ,ןעלקילומש ןוא ןעשיומ
 ןסַײרעביא יד סייב ,טַײצ וצ טַײצ ןופ ךיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןילורס
 טשינ ןוא ליטש ,ןעגנאלרעד לָאמ ןטייווצ ןוא לָאמ ןייא ןשיווצ ןופ
 .טקידנעראפ טאהעג דלאב ןיוש ךיז טָאה -- ,טצעזעגוצ שיט םוצ קידנדייר

 רָאנ ,ןריולראפ טאהעג ּפָאק םעד לָאמעלא ןסע ןסייב טָאה לקילומש
 ,שיטַײל ןטלאה טימאב ךיז רע טָאה ,רעסעטימ ענַײז וצ גנוטכא סעמכאמ
 ךיגפא רע טָאה ,ףָאלש ןופ טּפאכעגפוא לָאמ סעדעי ךיז טָאה רע ןעוו ןוא
 זיא רע ןוא ,קירעבאלש ןוא ליופ ,קעשייכ ןָא רעבָא ,ןעַײק סעּפע ןעמונעג
 ךיוא ,יזול טשינ ,עשיומ טשינ .ןפָאלשעגנַײא ליומ ןיא ןסיב ןטימ רעדיוו
 ףא טקוקעג ןוא ,טגיילעג טינ טכא ןייק םיא ףא ןיוש ןבָאה ילורס טשינ
 ןַײז טעװ ןשטנעב םוצ ןוא רעטירד א זיא רע לַײװ ,רָאנ ןעמ טָאה םיא
 .ןעמוזעמ א

 וצ טאהעג טָאה רע סָאװ ,טלייצרעד דאשטיבלאה ןיא יװ טָאה עשיומ
 רע זיא סָאד זא ,ןסעגראפ עליפא ןיוש רע טָאה זַײװנטונימ ;ןלייצרעד
 "וצ רעדיוו ךיז םיא טימ טציא רעדורב ןטימ ךיז ןדיישעצ ןכָאנ טַײצ א
 א טָאה רע ,ךעלטנגייא ,סָאװ בילוצ ,עליפא ןסעגראפ ;ןעגנאגעגפיונ
 -ראפ םעד ןופ שזא ךעשיוכ ןיא ןוא רעטצניפ רעד ןיא ךעלאהעמ ןטַײװ
 ןוא טסבראה ןיא ,טיוק ןיא ,סענָאצּפאק ןיא ,רעהא טָאטש לייט ןכעלגעמ
 ןעועג םיא אב זיא דנאטשוצ אזא .טלעטשעגנַײרא ךיז ,טכאנאב םעניא
 ןילורס ,ןיזול טימ ---ןפאשעג עלעביטש סָאד טָא טָאה גנומיטש אזא ןוא
 ליופ-בלאה ,קיביגכָאנ טָאה עשיומ זא-- ,לקילומש ןקידנפָאלש םעד ןוא
 -רעביא ָאד עליפא גנודאלנַײא ןא ןעמענָא טציא טנָאקעג ןגָאלשעגוצ ןוא
 ,ןשאוו ךיז ףא גנודאלנַײא יד ןעמונעגנָא רעִירפ טָאה רע יװ ,ןקיטכענוצ
 .ערעשטצעוו רעקידלביטש רעד ןיא ןקיליײטאב ךיז ןוא שיט םוצ ןייג

 ,ןענירדנטימניא ,ָאד רָאנ ...עדנע אב ןטלאהעג ןיוש טָאה עדוס יד ,ָאי
 -ידענושעמ א-- ןיושראּפ א ןזיוואב ךיז רעמיצסע ןופ לעוװש רעד ףא טָאה
 סרעדנוזאב רעבָא ,עלא ראפ רעטכירעגמוא ןא ,רעשילרעטסיוא ןא ,רעק
 אב לַײװ ,עניוזא ןופ טנױװעגּפָא ןענַײז ןגיוא ענַײז סָאװ ,ןעשיומ ראפ
 -רָאפ טינ עליפא ךיז ןטַײצ ןוא ןרָאי םאטסימ ןיוש רע טָאה בוטש ןיא ךיז
 ןגָאלשוצנָא ךיז ןקילב יד טימ עניוזא טימ טַײקכעלגעמ יד טלעטשעג

 טָאה רענייק ..סרענעצ ןעצ יד טימ עקשוּפ ,עקשוּפ ןעוועג זיא סָאד
 -רעדָאפ ןיא ןוא ךיק ןיא ריט יד גנאגנַײרא ףא טָאה רע יװ ,טרעהעג טינ

 ...רעדניק ןָא ...בַײװ א ןָא טבעל :

207 



 -נעענרעד ןַײז טָאה ,ילורס יו ,אזא טינ עליפא ,רענייק ;טנפעעג רעמיצ
 .טליפרעד טינ רעמיצסע ןיא ריט רעד וצ ךיז ןרעט

 קאּפ ןצנאג ןטימ ריט רעד ןופ גנונעפע רעד ןיא ןענאטשעג זיא רע
 ,עריא טיירב עצנאג יד קידנעמענראפ ,טצלעּפעגנָא סעטנארט ןוא םידָאגב
 טַײקנלָארדעגנָא ןַײז טימ ,ןגָאז טינ-טשינרָאג ןוא טַײקליטש ןַײז טימ ןוא
 -עג טינ לָאמנייק ןופ םענָאּפ ןצראווש םעד טימ ןוא ,טַײקטקאּפעג ןוא
 רעד רעביא ,ןבָאה סָאװ ,ןגיוא יד ןופ רעכעלסַײװ יד טימ ןוא ,ןשאוו
 ,אזא אב עליפא יװ ,ןעזעגסיוא רעסאלב ךָאנ ,םענָאּפ ןופ טַײקנשאוועגמוא
 ןײטש טרָאד יוזא רע זיא-- ,עכָאלעמ ןַײז זיא טעבראדרע ןכלעוו אב
 .סיורא קירוצ ףא טינ ןוא ןַײרא טינ ,ריט רעד ףא ,ןבילבעג ןקעטש ןוא
 ןיא ןעמעלא טָאה ,ןָאטעג יײג א םיא ןופ טָאה סָאװ ,ךעייר רעד ןיילא
 טַײצ עצנאג יד רעהא זיב זיא סָאװ ,עשיומ ןוא ,ןבעגעג ץעז א זָאנ רעד
 טָאה ,ןשארעביא טשינ ןיוש םיא ןָאק טינרָאג סָאװ ,אזא ךַײלג ,ןסעזעג
 -רעווש ,ןכעלסעה ןַײז קידנליפרעד ןוא ןעקשופ קידנעעזרעד ,ָאד רעבָא
 טָאה ,ןעגנאלרעד זָאנ ןיא םיא וצ ךעייר םענעּפמודראפ ןוא ןקידשעּפיא
 -רעד םיא ןיא ךיז טָאה קענופעמ רעד ,ריווג רעד ;ןָאטעג ףוא ּפאכ א ךיז
 טָאה ,ןעועג טשארעביא זיא רע ךיוא סָאװ ,ילורס סאשעב ןוא ;טקעװ
 -עגנליוו טימ ןוא ןדירפוצ עליפא ןוא קיטומטוג ךָאד לָאמ סָאד ןעקשוּפ וצ
 ןיא זיא-- ,!סרענעצ ןעצ יד טימ עקשוּפ ,עקשוּפ , :ןגירשעגסיוא ןלעפ
 -עג ןגָארטעגפוא יװ ךיז ןזַײװאב סעקשוּפ ןופ עשיומ טַײצ רעבלעז רעד
 סָאװ ,רעהא זיב ןופ ןגלָאפרעדסימ ןוא ןעגנוקידיילאב יד עלא ןוא ,ןרָאװ
 -מוא ,ךיז ןבָאה ,ןגיוושראפ ןוא ןעגנולשעגּפָארא קידלודעג ייז טָאה רע
 -קאה ןצנאג ןטימ ןוא ,טקעװרעד טציא םיא ןיא ,סָאװראפ ךעלדנעטשראפ
 ;ןסירעגפוא םיא םענעגיושראפ ץלא ןוא דלודעג ץנאג ןַײז טימ ,קאּפ

 טזָאל ןעמעװ ןוא ,ןעניושראּפ אראפ ָאד ןיא סָאװ ?ָאד זיא סָאװ --
 ?ןַײרא בוטש ןיא ָאד סע ןעמ

 ,סָאבעלאב ןראפ ןוא טּפאכעגפוא ילורס ךיוא ָאד ךיז טָאה -- ?יסָאװ --
 -שוּפ ,ןַײרא םוק ?לוסּפ א ראפ סָאװ-- .ןעמונעג טרָאװ סָאד ,ןיזול ראפ
 ןיא לעװש רעד ןופ םיא ,טדנעװעג ךיז ןעקשוּפ וצ ילורס טָאה -- ,עק
 עקידעכאּפערעשט גראב ןצנאג ןטימ טָאה רענעי ןוא ,ןדאלעגנַײא בוטש
 .טקורעגנַײרא בוטש ןיא ךיז סעטאמש

 -עגנָא ןא טסיב-- ,טצעזעגרָאפ ילורס טָאה -- ,עקשוּפ ,ןַײרא םוק --
 ןייק טינ טסיב ןוא ,קנאטשעג םענעגייא ןַײד ןופ טסבעל ,טסאג רעטגייל
 ןעמוקנָא טשינ סעָאװלאה ןייק ךָאנ ערעדנא וצ טספראד וד ןוא ,ריווג

 עשיומ ןיוש טלָאװ ָאד .ןעשעג סעּפע ןעװעג סיוועג ןיוש טלָאװ ָאד
 ,סיורא ןעוװעג רעטרעוװ עניוזא טימ ןוא ןטלאהעגסיוא ןעוועג טינ סיוועג
 רָאג ןיוש ,ייז קנאדא ,ךיז טלָאװ טנוװָא רעצנאג רעד ןוא עדוס יד סָאװ
 ןעו ,טונימ רעד ןיא רָאנ .טקידנעעג ןעװעג קידמעלָאשעב יוזא טינ
 סילורס קידנרעהנַײא טינ יװ ,יזול טָאה ,ןטלאהעג עקאט ַײברעד טָאה'ס
 -רעד א ןעשיומ רעדורב ןַײז וצ םיניורכא-םיאמ טימ עלייק יד ,רעטרעוו
 ןָאטעג סָאד טָאה רע יצ ..'שטנעב , :ןבעגעג גָאז א ןוא ןָאטעג גנאל
 ןרעפטנעוצּפָא ןופ ןוא סאק ןופ ,רעדורב םעד ,םענעי יידעק ,ןטסימוא
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 ןוא ,טרעהעגנַײא טינ עקאט טָאה רע סעמכאמ טאלג יצ ,ןגָאלשוצסיורא
 טָאה עשיומ רָאנ ,יוזא יצ יוזא --- ,ןעמוקעג ןיוש זיא ןשטנעב ןופ טַײצ יד
 דעביק םענופ ןוא עלייק רעטגנאלרעד רעד ןופ ,טנעה סרעדורב םענופ
 -ומש ןוא ןיזול ךיוא טָאה רע ,ןשאוועג ךיז ןוא ,ןגָאזּפָא טנָאקעג טינ ךיז
 קידנּפאכ יוװ ,ךיגפא ,ךיגפא ןיוש ןוא ,ןָאט עבלעז סָאד טזָאלעג ןעלקיל
 :ןָאטעג גָאז א טָאה ,ןזָאלראפ וצ בוטש יד רעכיג סָאװ קידנלַײא ןוא
 .?ןשטנעב ןלעװ רימ ,ַײסיובאר,

 טָאה ןשטנעב ןכָאנ ךַײלג .טוג טקידנעעג ךָאנ ,םוראיוזא ,ךיז טָאה'ס
 ןיוש טָאה עשיומ סאשעב ,יזול .ןטיירג ןעמונעג ןייגקעווא םוצ עשיומ ךיז
 לעװש רעד ףא םיא טימ ןעמאזוצ זיא ,לטנאמ םעד ןָאטנָא םאב ןטלאהעג
 םעד קידנצעזרָאפ יוו ןוא ,טייהרעליטש ןוא ,ןענאטשעג רעמיצסע ןופ
 ,טגָאזעגנַײרא סעּפע רעטַײװ םיא ,טנוװָא בייהנָא םענופ ךערּפשעג ביײהנָא
 ןוא ,טסײרטעג יװ סעּפע םיא טָאה יזול יו ,טרעהעג ןעמ טָאה ַײברעד
 :ןבעגעגוצ קידנטסיירט

 תבושת א ראפ ןעניד ,ןעשיומ ,םיא סָאד לָאז ןוא ...עשַאקשינ --
 זיא'ס זא ,ןרָאװעג ןזיוועג םיא זיא ,ןשטנעמ א ןבירטעגסיורא :..לקשמה
 סָאבעלאב רָאג ןיילא לָאמא ןַאק רענעבירטעג רעד זא ןוא ,טכער טינ
 ןכאז עניוזא ןגעוו ךיוא געמ ,רע יװ ,אזא ןוא ,עשיומ ,עשַאקשינ ...ןרעוו
 םענעי טָא םיא טימ טָאה יזול ןעוו ,ַײברעד -- ..ןָאט טכארט א לָאמא
 יד ּוװ ,רעמיצ םענעי ןופ ילורס ןזיא ,טריפעג ךערּפשעג-ףָאס ןטצעל
 -רעד ,ןטייווצ ןיא ןַײרא זיא רע .ןבילבעג טשינ ,ןעמוקעגרָאפ זיא עדוס
 ,זיא עשיומ זא ןוא .טערָאּפעג סעּפע אב ךיז טרָאד ןוא ,לכיק ןיא ךָאנ
 םעד ךרוד טרָאד ןופ יידעק ,ןיהא ןעמוקעגנָא ,ןיזול ןופ רעטיילגאב א
 סעּפע טרָאד ילורס םיא טָאה ,ןייגוצסיורא ןסיורד ןיא ןיוש לזַײהרָאפ
 ,רענעי סאשעב ןוא ,ןרעטמאל םענעדנוצעגנָא-שימייײה א טימ טנגעגאב
 ילורס םיא טָאה ,סיורא סאג ןיא ריט יד טנפעעג טאהעג ןיוש טָאה ,עשיומ
 -עגוצ ךָאנ עסַײמ-סאשעב ןוא טגנאלרעדנַײרא טנאה ןיא ןרעטמאל םעד
 :סָאװ טָא ןבעג

 םיא וצ ךיז רע לָאז ,ײברעד ןטלאה טעוו'ס זא ןוא ,טייטשאב רע --
 .ןדנעוו

 עטוג ןייק טאמיק םיא ןוא טרעפטנעעג טינ טשינרָאג םיא טָאה עשיומ
 טָאה רענעי ןכלעוו ,ןרעטמאל םעד ןופ ןַײש יד רָאנ ,טגָאזעג טינ טכאנ
 ןופ זיא רע ןעװ ַײס ,טנַײשעג םיא טָאה ,ןבעגעגנַײרא טנאה ןיא םיא
 -עג ךיז טָאטש לייט ןטירד םעד ןיא גנאל ךָאנ טָאה רע ןוא סיורא בוטש
 ּוװ ,לײט ןכעלגעמראפ םעד ןיא ףורא זיא רע סייב ,ךיוא ַײס ,ןענופ
 ךָאד .ןייגאב טנָאקעג ןרעטמאל םעד ןָא ךיוא ןיוש ךיז ןעמ טלָאװ טרָאד
 םיא רע טָאה םייהא זיב ןוא ,ןשָאלעגסיױוא טינ טרָאד ךיוא םיא רע טָאה
 .ןגָארטרעד ןקידנענַײש א ןוא םענעדנוצעגנָא ןא

 ןַײז ןיא ,ןעיורפ טימ טקידניז רענייא ןעוו .טכיװעגכַײלג ןופ עווּושט יד
 .ואא ,ןטסאפ רע לָאז ,ןסע טימ -- ,ןעיורפ ןופ ןדײשּפָא ךיז לָאז רע ,עווּושט



 זוו

 ןרעטלא אב ןכוזאב ַײרד .רעטלא

.= 
 טָאה ןרעטלא אב רָאנ יװ זא ,ךעלריטא יי == -

 זיא ןוא טכאוועגפוא ליפעג-לבצנאמ סָאד
 עטשרע יד זיא ,ןטָארטעגוצ בראה םיא
 ןצרוק ןַײז ףא םיא ךיז טָאה עכלעוו ,יורפ
 ףיוה ןיא לביטשרעבייא ןַײז ןופ געוו
 ,קידנעייגכרוד ךיק רעד ךרוד ,סיורא
 טסניד ערעגנַיי יד ןעוועג זיא ,טנגעגאב
 םעזוב ןלופ ןכיוה ןטימ סָאװ ,יד ,עיסענג
 ,לטפָאק םענעטלומ ןעמעראוו ןטימ ןוא
 רע זא ,טּפאכראפ יוזא םיא טָאה סָאװ

 טאמיק ןבַײלב ,קידנקוק ריא ףא ,טגעלפ ש 5 יי
 טָאה ץראה סָאד .ןשָאל ןָא ןוא טמיילעג שאט ==== =
 -יב ,קידנעעז יז גָאטאב ,טּפאלקעג םיא = = בי

 -סיוא םיא טגעלפ'ס ןעוו ,טכאנאב טארפ
 טָאה'ס ןכלעוו ןופ ,ןקורכרוד ךיז לטעב ריא ַײבראפ ךיק רעד ךרוד ןעמוק
 -עצ ךיז רענייב יד ןיא ןוא רעביל אזא טימ ןָאטעג ץעז א לָאמעלא םיא
 יד ,ןעיירדראפ םיא ךיז טגעלפ ּפָאק רעד זא ,טַײקמעראוו רעקידנעייג
 לָאז רע ,ןעגנאגעגּפָא זיא רָאה א ןוא ,טקאהעגרעטנוא םיא ךיז ןבָאה סיפ
 לטעב ןפא עקאט רעדָא ,ןעִינק לטעב ןראפ ,רענעכָארבעגרעטנוא ןא ,ריש
 .ןפראוופורא ךיז ןעיסענג וצ

 ןוא ןצכעייגכרוד עקיטכאנאב-טעּפש ןטסימוא טפָא עליפא טָאה רע
 טשינ רָאג ןוא עקיטיינ-בלאה ,טכארטעגסיוא ךיז טרָאד ךרוד ןריצאּפש
 רענעי טימ לָאז רע ּוװ ,ןגָאלשנָא ךיז טרָא םענעי ןיא יבא ,עקיטיינ
 ,ךיוא לָאמא ןוא ,ןָאט םעטָא ןא רעדיוו ןוא רעדיוו טַײקמעראוװ רעשַייורפ
 --ןרירנָא ךיז טנאה רעטזָאלעגּפָארא-ךייוו א ןיא ,ןקילג םיא טעוו'ס ןעוו
 .סמענעגנָא סעּפע ךָאנ ןיא רעדָא ,סופ א ,טנאה א ןיא

 ףורעד ןיוש ןעיסענג רעד טסניד ערעטלע יד טָאה טסיזמוא טשינ
 ;ןָאטעג גָאז א לָאמא ,טנָאמרעד ןיוש יו ,ריא ןוא ,טכאמעג םאזקרעמפוא
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 ריד אב רע טָאה סָאװ ?רעטלא ,יוזא ריד ףא רע טקוק סָאװ ,דיומ --
 ?ןעזרעד סניוזא

 ילבראפ ריצאּפש אזא טָא ךָאנ ,לָאמ סעדעי ןיוש טגעלפ רעטלא .ָאי
 -עּפָאסראפ א ךיז וצ ןעמוקפורא ,לדיימ-טסניד ןקידנפָאלש-קיטכאנאב םעד
 גנאל ןוא ,ןכָארבעגרעטנוא םיא ןצראה ןרעטנוא ,רעטציוושראפ א ,רעט
 ור ןייק -- רעגנעל ךָאנ ןוא ,ןענופעג טינ טעב ןפא טרָא ןייק ךיז רע טָאה
 .ףָאלש ןיא

 רע יו ,עכלעוו ,יורפ ענעי םעלָאכ וצ ןעמוק םיא וצ טגעלפ טלמעד
 ענַײז ןיא ,טנגוי רעִירפ רָאג ןַײז ןיא ,לָאמא ךָאנ םיא טָאה ,טקנעדעג טָאה
 -עג-ץראווש זיא סָאװ ,ענעי -- ,טכוזאב ,טכענ עכעלטפאשנדַײל-טשרע
 ןוא ,טרעיודעג עגער א רעבָא ,םישובלאמ ןיא טפָא טמוק עכלעוו ,טניורק
 ,טנגוי וצ רעדייסעק טמוק סָאװ ,ענעי ...טעקאנ ,ליוה ---ייז ןָא ןיוש זיא יז
 .ּפָא ייז ךיז טיג יז ןוא ,טכוזראפ טינ דניז םאט ןייק ךָאנ טָאה עכלעוו

 דנאטשמיא טינ רע זיא ךָאד ןוא ..טרעטיצעג ראפרעד טָאה רעטלא
 ןטימ לדיימ ןקידעבעל ןפא-- ןעיסענג ףא ןופ ןטלאהוצּפָא ךיז טינ ןעוועג
 עדאווא יא ,ןייגַײבראפ יז ןלעװ טינ ןוא ןקוק וצ -- םעזוב ןלופ ,ןכיוה
 טימ ,ןעיסענג ןופ ,ריא ןופ זיא רע ןעוו ,םעד ךָאנ זא ,דנאטשמיא טינ
 ,ןסייה ,ןרעווש ןיא טכאנאב ךיז ןטלאהוצּפָא ,סיורא רָאנ גנוצכעל רעליוה
 ,רענעי אב שטָאכ גנוקידירפאב ןעמוקאב וצ ןופ ףָאלש ןכעלטפאשנדַײל
 ,ןליופאב םיא ןעמוקעג טעב ןַײז ףא ,ןליוו ןַײז ןגעק ,זיא רעכלעוו

 וצ ןוא גנוקַיוראב ןַײז וצ ןָאט טנָאקעג טָאה רע סָאװ ,עקיצנייא סָאד
 ןיא ,םָארטש םעד טָא ןיא ,דנאטש םעד טָא ןיא גנורעטכַײלרעד-טימעג ןַײז
 -- ,קידנעיירדראפ ךיז ,ןפָארטעגנַײרא ךָאק-לסעק א ןיא יוװ ,טָאה רע ןכלעוו
 ןוא ןשָאל שזא ,טַײקנריױלראפ סיורג ןופ ,טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא
 ןיא זיא רע ,ןעקנעדעג רימ יװ ,רעכלעוו טימ ,ךאז אזא ראפ ןגירקעג טומ
 -אב ןַײז ןופ טעּפש ךיז טָאה עשיומ רעדורב ןַײז ןעוו ,טכאנאב א םענייא
 רעד טימ ןוא ןעמוקעג םיא וצ ,טרעקעגמוא ןידוד בער ווָאר םאב ךוז
 ענעסאכ םיא לָאז רענעי-- :סיורא גנורעדָאפ רעשירעלעטשנַײא ,רעדליוו
 .ןכאמ

 ןשיװצ ,רעבָא .ןעועג שירעלעטשנַײא ןוא ענושעמ עדאווא זיא'ס
 ,אזא ראפ ןעוװועג ךעלגעמוא ןיא ,קידנעניפעג ךיז ןרעַײּפ ייווצ עניוזא
 טינ םיא ךיז ןלָאז רעדיילק ענַײז ןוא בַײל ץנאג ןַײז זא ,רעטלא יװ
 ,ךעלנייוועג טוט'מ סָאװ ,סָאד ןָאט טינ לָאז רע זא ןוא ,ןעלאמס ןעמענ
 טרעװ עמ ןוא ךיז ןעלּפָאד סעכיוק ןעו ,ןענערב םאב טלאה עמ ןעװ
 ןיא םענייק ראפ סָאד ןיא ,עפיירס א אב טינ ןעוו סָאװ ,סניוזא ףא קַיייפ
 .ךעַײש טינ רָאג לאפ ןייק

 רע :טַײװ רעייז ,טַײװ ןטלאהעג טלמעד ןיוש טָאה ןרעטלא טימ לַײװ
 -צניפ רעד ןיא ןוא ךיק ןיא קידנעַײז ,טכאנאב א לָאמנייא ןיוש ךיז טָאה
 וצ סעּפע ,קידנעניפעג ךיז ןטסניד עקידנפָאלש ייווצ יד ןשיוװצ ,רעט
 סעָאט א טָאה רע יצ ...ןטלאהראפ ךיז רעגעלעג א ןרעייז םענייא אב גנאל
 יִצ ,רעגנוי רעד טָאטשנָא רעטלא רעד וצ ןעמוקעג זיא רע ןוא טאהעג
 דָארג ךיז טָאה עטלא יד רָאנ ,רעגניי רעד וצ עקאט רעשפע יצ ,ןיינ
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 זיא'ס יװ--,טקרעמאב םיא טָאה ןוא ןפרָאװעגכרוד ףָאלש ןיא טלמעד
 טלמעד ,ערעטלע יד ,ענעי טָאה שוכ-ןעיורפ ןטנוזעג ןטימ רָאנ ,ןעוועג טינ
 קידנעמאזראפ קילעפוצ טינ רָאג ןיוש טרָאד ןיא רעטלא זא ,טליפרעד
 רעכלעוו ,ןשלבצנאמ א ןיימ ןסיוועג א סעּפע טימ רָאנ ,ןבילבעג ןקעטש
 ןעיסענג רעד ,דיומ רעד דאצימ ןדלאווג טימ ןקידנע טנָאקעג ךיז טָאה
 ןעמענעגנָא ןייק טינ רָאג טימ םיטאבעלאב יד ראפ ןוא ןרעטלא ראפ ןוא
 .לאדנאקס

 יִצ :םעד ןגעוו טגערפרעד ךיז רערעגנַיי רעד אב ירפרעדניא טָאה יז
 טָאה ענעי .טינרָאג טכאנאב טליפעג טינ יז טָאה יצ ,טרעהעג טינ יז טָאה
 ,ןרעװש יז געמ-- טכאנרעדפא ןא רעטעּפש רעבָא .ןגָאז וצ טסּוװעג טינ
 וצ טנאה א סנצעמע טליפרעד ףָאלש ןקראטש ןיא יז טָאה -- ,ערעגנַיי יד
 ,טַײז ריא ןופ ,ןיוש יז טָאה טלמעד .ןראש ךיז רעטרע ענעגרָאבראפ עריא
 טאהעג ףורעד טָאה ענעי ןוא ,טלייצרעד רערעטלע רעד סָאד ירפרעדניא
 ;ךיז טקיטעטשאב דאשכ ריא זא ,רָאלק ךָאד זיא'ס ,ָאי זא ,ןגָאז וצ

 ךָאד בָאה'כ ?טכארטעגסיוא ןעד בָאה'כ ?עשז סָאװ ,דיומ ,ָאי ,ונ --
 ףראד רע ,םענָאּפא .טנכודעג טכאנאב ריד רעביא טָאה רע יװ ,ןעזעג ןיילא
 ןַײז יצ ,קָאב-ץלָאה א זיא רע ?עשז סָאװ ?ןפראד עלא סָאװ ,טינ ןעד
 ?עשטָאלק ןופ זיא עמָאשענ

 ןופ ןוא ,קידנציילפראפ ןעמוקעגנָא ליפעג סָאד זיא ןרעטלא זא ,יוזא
 ןוא ןגָאלשעגוצ יו ,ןפָארטעג ךיז רע טָאה טַײקטּפעלּפעג ןוא שאר סיורג
 -עגּפָארא , טגָאזעג ךיז יוזא טאלג טשינ .טשטעלּפעגּפָארא דרע רעד וצ
 טינ טָאה רענייק ןעװ לַײװ ,שעמאמ ,ךעלקריוו עקאט רָאנ ,"טשטעלּפ
 ,רעמיצ ןיא ךיז אב ןיילא ןבילבעג ,ךעלנייוועג יו ,זיא רע ןוא ,ןעזעג
 א ןיא ןקור ןטימ ,טקירדעג עסאמ רערעװש א ןופ יװ ,טפָא רע טגעלפ
 טשינ .ןזָאלּפָארא דרע רעד ףא ךיז ריא ךרוד ןוא ןראּפשנָא ךיז טנאוו
 רָאנ ,ןצעזקעווא ךיז ,רעמיצ ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,לקנעב ןייק ףא
 טנאוו ןיא עצײלּפ רעד טימ ןוא ןגיובעג ינק יד ףא ,דרע רעד ףא עקפאד
 עקינייא ראפ רעדָא זַײװאב א ראפ ןעניד טנָאקעג טָאה סָאד .טראּפשעגנָא
 רָאנ ;טַײקפאלש רענעזעוועג לָאמא ןַײז ןופ ךָאנ ךעלטשער ענעבילבראפ
 סָאװ ,ליפעג ןטנָאמרעד ןביוא םעד ןופ ןעמוקעג םיא סָאד זיא רעכיג ,ןיינ
 .ןגָאלשעגוצ ןוא ןכָארבעג ענושעמ םיא טָאה

 ןַײז ךָאנ ןופ סרעטלא טַײקירעװש עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד ןוא
 .ןרעװ טנוזעג

 עקילָאמא ענַײז סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ענַײז טַײקירעװש עטייווצ יד
 א ןופ יװ ,םיא ןענַײז ןוא טרעקעגמוא םיא ךיז ןבָאה ןשינעטנעקיןרעל
 .ןרָאװעג ןבעגעגּפָא ןוא טגנאלרעדּפָארא קירוצ ,טנאה רענעליוהראפ

 לָאמ עטשרע סָאד טָאה רע זא .טקילגאב למיה ןופ יו םיא טָאה עמ
 :ןענעפע וצ טאהעג עריומ םיא רע טָאה ,טנאה ןיא רעדיס א ןעמוקאבנַײרא
 זא ןעזעג ןוא טנפעעג טָאה רע זא ;ןענעײל ןסעגראפ רע טָאה רעמָאט
 יד טשינ רע טייטשראפ רעמָאט ,טאהעג עריומ רע טָאה ,רע ןעק ןענעייל
 ןיוש רע טָאה ,ָאי טייטשראפ רע זא ,ןעזעג טָאה רע זא ;רעטרעװישטַײט
 ;טלעטשעגנַײא טינ ךיז ןעמענ טנעה יד ןיא רעפייס ןרעטסנרע ןייק רעמ
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 טָאה רע זא ...רעסעלש ןביז ףא טעמסאכראפ ץלא ,סיוועג ,ךָאד זיא טרָאד
 ,ןענאטשראפ רעדיוו ןוא ןעמונעג ָאי ,טלעטשעגנַײא ָאי ,ףָאסעל ,רעבָא ךיז
 דלָאג זא ,טכאדעג םיא ךיז טָאה'ס זא ,ןעוועג ךעלקילגרעביא יוזא רע זיא
 טימ ןּפָאטשנָא ןייא ןיא טלאה רע ךַײלג ןוא ,לברא יד ןופ םיא ךיז טיש
 םיא ןעיײג ןוא טינ םיא ןקעלק סענעשעק יד ןוא ,סענעשעק עלופ םעד
 יד טימ גיוא ןַײז ןָאק רע סָאװ ,רעגראק רענעי יװ ,טקנוּפ ןוא .רעביא
 -- ,ץלא ןיא רע טסעגראפ ,ייז ןיא ךיז קידנעלגיּפש ןוא ,ןטעז טינ סערציוא
 טימ ךיז ןטעז ןופ ןעוועג טּפאכראפ יוזא טַײצ עטשרע יד רעטלא זיא יוזא
 ןשינעטנעק ענעברָאװרעד לָאמארעדיו ןוא ענעמוקעגוצ םיא ַײנ ענַײז
 רע רָאנ ,טכאנאב טינ טכיל יד ,ןעזעג טינ גָאט ןופ ןַײש יד טָאה רע זא
 .ןסַײרּפָא טנָאקעג טינ ךיז ייז ןופ ,רעגראק רענעי יװ ,ץלא ךיז טָאה

 -יוצ א ןופ םענייא ראפ יװ ,טלעו א טנפעעג ךיז טָאה ןרעטלא ראפ
 ,ןצאלאּפ עכיוה ןיא ןשינעלגָאװ עגנאל ןופ ןָא טמוק רעכלעוו ,עסַײמ-רעב
 ןטַײקנײש ענעי טימ ךיז ןָאק ןוא רעדנּוװ ןַײז וצ טרָאד קידנריצאּפשמורא
 דליוו םערָא קראטש ןופ יװ ,לָאמאטימ זיא רעטלא .ןקוקנָא גונעג טשינ
 ןענעק ןופ רָאנ טשרעוצ ,סנגינעגראפ יד ןופ קידנבײהנָא .ןרָאװעג ךַײר
 עקידמירָאפס-רעוװש עלא ןיא ןופ ךָאנרעד ,ןייטשראפ ןופ ךָאנרעד ,ןענעייל
 זיא ,ןכיירגרעד ןכייה עקידצאלאּפ עלא וצ ןוא ןרעדינוצּפָארא ןשינעפיט
 ,עסַײמ-רעבױצ רעד ןופ םענעי וצ יו רעדיװ ןעוװעג ךַײלג עקאט רע
 עדמערפ וצ טמוק ,ּפערט עדמערפ ףא ףורא רעַירפ ךיז טבייה רעכלעוו
 טנגעגאב שעדיכ ףא שעדיכ ּוװ ,םירָאדאכ יד ןיא ןיילא ךָאנרעד ,ןריט
 -עג יד זא ,עריומ רָאנ טָאה ןוא רעטפעלבראפ א טריצאּפש רע ּוװ ,םיא
 יד טביילג רע לַײװ ,ןסַײרעביא טינ ןטימניא םיא ךיז לָאז שינעעש
 ,טינ ןגיוא

 ,לַײװרעד םיא ךָאד טָאה'ס .ןעוועג קילג סיורג א סָאד זיא ןרעטלא ראפ
 עטנעָאנ םוש ןייק םורא עקידעבעל יד ןופ םענייק טימ ךָאנ טָאה רע ןעוו
 יד ןיא ,טרָאד .ןעגנוריראב םינימ עלא ןטיבראפ ,טאהעג טשינ גנוריראב
 -אבוצסיוא ךיז ּוװ ,טעלקימיםעקָאמ א ןענופעג ךיוא רע טָאה ,םירָאּפס
 ןַײז וצ ןוא םיא וצ ךיז ןלעװ עשימייה יד ןופ ןקילב יד ןענאווזיב ,ןטלאה
 ןיימעגלא ןא ןעניפעג םיא טימ טעװ עמ זיב ,ןעניווועגוצ דנאטש םעַײנ
 א ןַײז ןרעהפוא טעװ רע זיב ,לאלכיב ןוא ,ןעגנויצאב עניײמעגלא ,ןשָאל
 .ענעגייא ןשיװצ רעדמערפ

 עכלעוו ,רעטרע עניוזא ףא ןגָאלשעגנָא טפָא ךיז רע טָאה ךיוא טרָאד
 ,טכאנאב ןשינעראג ענַײז ןיא טנָאמרעד ,גָאטאב ייז קידנענרעל ,םיא ןבָאה
 ,לטעב-ןעיורפ םעד ַײבראפ ןטלאהאבסיוא-עוויינגיב ךיז טקור רע ןעוו
 טָאה יורפ א ןופ בַײל א סָאװ ,ןצייר עלא טימ בַײל ןטראגעג םעד ַײבראפ
 טארפיבוא ,לבצנאמ ןטרעגנוהעגסיוא ןא ראפ טארפיב ,לבצנאמ א ראפ
 ,רעטרע ענעי ןיא ןגָאלשעגנָא ךיז טָאה רע ןעוו .זיא רעטלא יװ ,אזא ראפ
 ןבָאה ןגיוא יד ראפ ,ןשימפיונוצ טכאנ רעד טימ גָאט רעד םיא ךיז טגעלפ
 סָאװ ,סניוזא ןעז טגעלפ רע ןוא ,טיירדעגמורא ןעגניר עקידרעַײּפ םיא ךיז
 לטנעצ א ןעז ןשטנוװעג טַײקכעלקריװ רעד ןיא ךיז טלָאװ רערעדנא ןא
 ,סנגינעגראפ עקידלאווג ענעי ןופ ,טכארּפ רענעי ןופ ,טַײקנייש רענעי ןופ
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 ,עטסדליװ ענַײז ןופ ןָאק ,סרעטלא יװ ,ךעיומ רעכעלשטנעמ אזא סָאװ
 .ןעיצסיורא ןשינעטלעהאב עטעוועקשיטראפ ןוא עטגָאיראפ

 זיא רע רעכלעוו ןיא ,טלעװ א טנפעעצ םיא ראפ ןבָאה רעטרע ענעי
 רעקיציה א ןיא גנאל זיא סָאװ ,רענייא יו ,טשרוד אזא טימ ןַײרא טציא
 -שירפ א וצ סָאװרָאנ טשרָאקָא םיא טָאה עמ ןוא ןעגנאגעגמוא רעבדימ
 -עצ א ,רעטעכָאלָאּפעצ א וצ טלאפ רע ןעוו ,טזָאלעגוצ לאווק ןקידנליק
 .ןרילראפ ןעניז םעד טאמיק זיב ןוא ןענילכראפ ךיז זיב ,רעטציה

 ןעוו ,טליפעג סרעדנוזאב קיטַײרפ רעדעי ךיז רע טָאה ,לשָאמעל ,יוזא
 .םירישאהיריש םעד ןגָאז טגעלפ רע

 ןופ רעבשאמ עכַאּפשימ רעד ןיא ןבילבראפ זיא געהנימ רעטלא ןא
 קיטַײרפ זא ,סעריוד יד ןיא ףורא זיב ,רעטָאפ סרעטָאפ ןוא רעטָאפ רעייז
 ןוא גנאזעג א טימ ,לָאק א ףא ךיוה םירישאהיריש םעד ןעלבצנאמ ןבָאה
 םעליוא ןוא ,לוש ןיא ןגָאז םיא טגעלפ רעטָאפ רעייז .ןעגנוזעגסיורא ןערב
 םיא ,טרעגאלאב רעטצנעפ יד ןוא ןריט יד טָאה עמ ןוא ,טסּוװעג ןיוש טָאה
 ןיוש ,עשיומ ךיוא ,ןפיוא ןַײז ףא טגָאזעג םיא טָאה יזול ךיוא ;קידנרעה
 טינ עיצידארט רעד ןופ זיא רע ךיוא רעבָא ,שטנעמיטלעוו ןוא רעכיוס א
 .ןענאטשענּפָא

 ןשאוו ןכָאנ ןוא ,טנָאמרעד געהנימ םעניא טציא ךיז טָאה רעטלא ךיוא
 ןיא ןיילא ךיז אב קידנבַײלב ןוא ,שעװ ןָאטרעביא ןכָאנ ,סעבאש ףא ךיז
 רעמייב טימ לופ דָאס א ןיא רעמוז סיורא ןקוק רעטצנעפ יד ּוװ ,רעמיצ
 טימ ךָאד רעבָא ,דָאס ןכעלקידייל א ןיא -- טסבראה -- טציא ןוא ,סנירג ןוא
 -- ,ןָאטנָא סנירג ןיא רעדיוו ךיז ,וצ-גנילירפ ,רעטעּפש ןלעוװ סָאװ ,רעמייב
 יד ףא קעסָאּפ ןטשרע םעד טָאה רע רָאנ יװ ןוא ,ןגָאז ןעמונעג רע טָאה
 קינָאה טימ יו ,ןפירט ןביוהעגנָא ןיוש םיא ייז ןבָאה יוזא ,ןעמונעג ןּפיל
 ןבָאה ,סעריוד עצנאג ,סעריוד סָאװ ,טַײקיסיז טרָאס ןימ אזא סעּפע ןופ
 ןופ ךָאנ זיא ,ןרעטלא ראפ ,םיא ראפ ךיוא ןוא ,טזַײּפשעג ריא ןופ ךיז
 .ןבילבראפ גונעג ריא

 ,טלזעלבראפ ןגיוא יד םיא ךיז ןבָאה ןיוש קעסָאּפ ןטשרע ןכָאנ דלאב
 עכיוה טימ ,דנאל קינוז טַײװ א ןיא ןעזרעד ךיז טָאה רע ןוא ,טלטַײהראפ
 -יצ ץיה ןוא ןוז רעסיורג רעקיגָאטאב ןופ סָאװ ;ןטנָאזירָאה יד ףא גרעב
 סגרעב יד ףא ,טרָאד ןוא ;לּפענ ןטנקלַאװראפ ןימ א ןיא יװ ,ייז ןרעט
 ,ןזיײװאב ךיז דניא עגנוי א ,שריה ןגנוי א לָאמא ןעוו ןעמ טעז ,ןטַײקכיױה
 יא ןצכעל סָאװ-- ,ןדניא רָאּפ א ,ןשריה רָאּפ א--- ייווצ ךיוא לָאמא ןוא
 רעבירא ןקוק ,ּפָארא ןקוק ייז ןוא ,עביל יא ,טַײקכיױה יא ,רעסאוו יא ,ןוז
 אב ףָאש טימ רעכעטסאּפ יד וצ ,ןלָאט עטַײװ יד ןיא ,ןַײרא דנ אל ןיא
 ןוא ,סמענורב יד אב ןגורק-רעסאוו טימ רעטכעטידנאל יד וצ ,ןלאווק יד
 ,רענטרעגנַײװ ענעסָאלשראפ ןוא ענעפָא יד ןופ סנרעטיה ןוא רעטיה יד וצ

 עכלעוו ,רעכעטסאּפ ענעי אב ןעוועג רעטלא ןיוש זיא ,קידנגָאז ,ָאד ןוא
 קידנפולּפָארא ,ןעקנירטנָא סעדערעשט ערעייז גָאט ןלעה ןטימניא ןעמוק
 ןוא סרעדיוו ,ןגיצ ,ףָאש עצראווש ןוא עסַײװ ערעייז טימ גרעב יד ןופ
 .זַײװסעדערעשט ןוא זַײװסענכאמ ,ביוטש ןיא -- רעדניר

 ..?ןעגנאזעג עלא ןופ גנאזעג סָאד
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 לָאק סָאד ןוא .ןעגניזסיורא לָאק א ןטרָאג א ןופ טלמעד רע טרעהרעד
 ןעקנאדעג ענַײז עלא סָאװ ,אזא ןופ ,טראג רע רעכלעוו וצ ,אזא ןופ טמוק
 ןיא סָאװ ,בַײל גנוי ריא םורא ךיז ןעיירד טכאנאב ַײס ,גָאטאב ַײס ןופ
 ךיז טגניז'ס יװ ,?םִיאלָאשורעי ןופ רעטכעט ,ריא ,ןייש רעבָא ,ץראווש,
 יװ ,יז ךיוא ןָאק טכאנאב רעגעלעג ריא ףא סָאװ ,אזא ןופ ;דיל רעד ןיא
 םירמָאש יד אב ןגערפ ןוא ןטבילעג ריא ןכוז טייג ןוא ןפָאלשנַײא טינ ,רע
 עטצעל יד גנע םיא טרעוו'ס זא ,סָאװ ,רעטלא ,רע יװ יוזא ,טכאנאב ןופ
 ףיוה ןיא סיורא רע טייג ,ןענערב ןָא םיא טבייה טעב ןַײז ןעוו ןוא ,טַײצ
 םיא אב טוט ןוא רעטרעװ ןָא רעטצנעפ סרעדורב ןראפ ךיז טלעטש ןוא
 .ענעכָארּפשראפ ןוא עטגָאזעגוצ סָאד ןענָאמּפָא

 "?ןָאטנָא קירוצ סָאד ךיא לָאז יװ ,דמעה ןַײמ ןָאטעגסיױא בָאה'כ, --
 "?ןטכירנַײא קירוצ ייז ךיא לָאז יוװ ,סיפ ענַײמ ןשאוועגנַײא בָאה'כ, --
 ןוא ,ריט-לגיר רעד ךרוד טנאה ןַײז טקורעגכרוד טָאה טנַײרפ ןַײמ , --

 ?..טמורבעגפוא ,קידנעמוק ןגעקטנא םיא ,ןבָאה ןדייוועגניא ענַײמ עלא
 ןופ טלזעלבראפידליוו ןרעטלא אב ןגיוא יד ןענַײז ,סָאד קידנגָאז ןוא

 ,ןןשריה יד טימ ,גרעב יד טימ ,דנאל ןקינוז ןטַײװ םעניא ךיז ןעניפעג
 ןטרָאגנַײװ םענעסָאלשראפ א ןופ ,לָאק םענעי טימ ןוא רעכעטסאּפ יד טימ
 סָאװ ,ייוו םענעי טימ טמוק סָאװ ,טנָאמרעד ןוא טנָאמ סָאװ ,ןעמוקעגסיורא
 .ןדייל ןוא דיל רעייז ןיא םיא ןופ ןסייוו עקידנביל רָאנ

 בַײל ןַײמ סָאװ ,םעד טכוזעג ךיא בָאה טכאנאב רעגעלעג ןַײמ ףא,
 .?ןענופעג טשינ ןוא ,טכוזעג -- ,ביל םיא טָאה

 ןיהּוװ ?ןעיורפ ןשיװצ עטסנעש וד ,טנַײרפ ןַײד קעווא זיא ןיהּווװ,
 ?ןכוז ןעמאזוצ ריד טימ רימ ןלעוו -- קעווא

 י-זיור ענַײז וצ ,ןטרָאגנַײװ ןַײז ןיא טרעדינעגּפָארא טָאה טנַײרּפ ןַײמ,
 ,..?ןטייב

 ,לָאק סָאד ךיז טענילכראפ ןוא טגנילקראפ ךיוה ןוא טַײװ יוזא ןוא
 סָאד טָאה רע ךַײלג ,ליומ ןפָא ןא טימ יװ ,ןייטש טבַײלב רעטלא זא
 .רעטצנעפ ענעגייא ענַײז ראפ סָאװ ,ןטרָאג םענופ עקאט טרעהרעדסיורא
 -נָאלב ןקילב יד ,טזָאלעגּפָארא טנעה עקירעבאלש טימ ,טאמ טבַײלב רע
 רעמיצ ןיא ןרעטלא וצ טלמעד ךיז טלָאװ רעדמערפ א ןעוו ןוא ,םיא ןעשזד
 א ןיא יו ,םיא טעז רע זא ,טכאדעג םיא ךיז טלָאװ ,טלעטשעגנַײרא
 ןַײז וצ ךיז טגעלפ רע ןעוו ,טַײקפאלש ןַײז סייב ,לָאמא טַײצ רעקירעַירפ
 ןגעקטנא ריא רע טעװ דלאב טָא זא ןוא ,ןרעהוצ םיטש רעכעלרעניא
 -סיורא סעקשיק יד ןופ ןוא ךיוב ןופ סעליוק ענושעמ טימ ,םיטש רעד ,ןייג
 יו םיא טיצ לָאק סָאד ,טפעלבראפ טייטש רעטלא .ןיינ רָאנ .ןעמוקעג
 טליפרעד לָאק םענופ ןַײז טּפאכראפ סיורג ןופ ןוא ,רענייב יד ןופ יילק יד
 סָאד טעיליּפשעצ רע ,ענסָאלמ ,סייה םיא טרעוו'ס ,םעטָא ןָא ,ןסיוא ךיז רע
 ןייק ךיז רע ןָאק טַײקנדָאלעגרעביא רעדליוו ןופ ןוא ,בַײל םענופ דמעה
 ,טייטש רע ּוװ ,ןבַײלב ןייטש טינ ךיוא ,ןעניפעג טינ לקנעב ןייק ףא טרָא
 ןטימ ריא וצ ךיז טלעטש ,וצ טנאוו א רענייא וצ רעדיוװ טייג רע רָאנ
 -רעטנוא ןא יוזא טבַײלב ןוא ךעלעמאּפ ּפָארא ריא ךרוד ךיז טקור ,ןקור
 .ןציז דרע רעד ףא ,ןגיובעג ינק יד ןיא ,רענעכָארבעג



 -כַײלרעד-ןיז ןַײז טניז ,סרעטלא טַײקירעװש עטייווצ יד זיא סָאד ןוא
 .גנורעט

 .בוטש סעשיומ רעדורב ןַײז ןופ עגאל יד זיא סָאד -- עטירד יד ןוא
 טסּוװעג טציא ךיוא טָאה רע .םינָאיניא-בוטש ןופ ןעוועג טַײװ זיא רע

 ןעו ,רעהא זיב יװ ,ןעגנאגעג םיא זיא סָאװ ,טלאהסיוא ןַײז ןופ רַאנ
 -- ,עשָאבלאה ןוא ןעקנירט ,ןסע טימ ,טגרָאזאב ץלא טימ םיא טָאה עמ
 ןוא סטכעלש ןייק ןופ רעטלא טָאה ,טלאהסיוא ןטיול קידנלייטרוא זא ,יוזא
 ןבָאה טנָאקעג טשינ ןוא טאהעג טשינ גנונא ןייק ןעגנורעדנע ענייק ןופ
 ךיז ןגעלפ סָאװ ,טַײל-בוטש יד ןופ רעמענעּפ יד ןופ רָאנ ןיילא ךָאד ןוא
 ןיא סעּפע זא ,ןסיוטשעג ךיז רע טָאה ,ןענעגעגאב טַײצ וצ טַײצ ןופ םיא
 .בוטש ןיא ערושעק ץלא טינ ןוא טכער טינ

 ,עקמאכענ סָאװ ,טימרעד ןרעלקרעד סָאד טלָאװעג רעִירפ ךיז טָאה רע
 סָאװ ,עביס יד זיא סָאד זא ןוא ,טנוזעג טינ סעּפע זיא ,רעטכָאט סעשיומ
 .רעיורט ןוא טַײקנגָארטראפ ןיא טנגעגאב עמ עכלעוו ,עלא ףא טקירד
 טָאה ,טנגעגאב ךיז רעדיװ ןוא טקוקעגוצ רעטַײװ ךיז טָאה רע זא רַאנ
 .עביס עקיצנייא יד סָאד טינ זיא סלאפנלא זא ןוא ןיינ זא ,ןענאטשראפ רע

 ןוא רעמ ץלא לָאמ א סָאװ ךיז רע טָאה ,ןקוקכָאנ ןעמונעג טָאה רע זא
 ןעמָאנ םאב סָאװ ,סניוזא סעּפע טעשעג בוטש ןיא זא ,טגַײצרעביא רעמ
 רעכלעוו ,בוטש רעד ףא זיא ןקלָאװ א יװ רעבָא ,ןפורנָא טינ סָאד רע ןָאק
 עלא ךרוד ,רעטצנעפ ןוא ןריט עלא ךרוד ןַײרא טגנירד ןוא ךאד ןפא טור
 קידנביײהנָא .םיא ןופ ןעגנול עלופ ןבָאה עלא ןוא ,רעכעל ןוא ןטלאּפש
 ןטלאה ןעמונעג טַײצ עטצעל יד ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעדניק עניילק יד ןופ
 יו ,ערעטלע יד ןופ ןיוש טדערענּפָא ןוא ,רעדניק לָאמעלא יװ ,רעליטש
 יװ ןוא ,רעטכָאט ןַײז ,סעדוי יװ ,עלעטיג בַײװ ןַײז ,עשיומ רעדורב ןַײז
  סָאװ סָאװ ,רעשטנעל םעכָאנ ןוא ןײטשדָארג עלעקנאי ,סמעדייא עדייב יד
 ןוא ,ןרָאװעג טרעטצניפראפ סנרעטש יד רעמ ץלא ייז אב ןענַײז גָאט א
 סעכיומ ןוא ּפעק יד ןענַײז ןעמעלא אב יװ ,ןעזעג רע טָאה ,רעטַײװ סָאװ
 ,ןרעטלא ראפ ,םיא ראפ יז אב ןעַײטס ראפרעד זא ןוא ,טיירדראפ קראטש
 .םיא טנגעגאב עמ ןעוו ,טינ רעטרעוו עטסדנימ יד עליפא

 ןַײז סָאװראפ ,עביס יד זיא סָאד זא ,ןענאטשראפ ךיוא טָאה רעטלא
 ןקיטכיו אזא ןגעוו םיא טימ ךערּפשעג ןַײז ךָאנ ,טָאה עשיומ רעדורב
 רעדיוו םיא טימ לָאמ ןייא ןייק ,טכאנרעדפא ןסיוועג םענעי ןיא ןעיניא
 ,סָאד טָאה רע זא ,םיא קידנרעכיזראפ טינ ,טריפראפ טינ ןופרעד דייר ןייק
 טעװ ףָאסלָאקפָאס זא ןוא ,ןופרעד טכארט רע זא ,ןעניז ןיא ,םענָאּפלָאקלא
 טינ לאלכיב ןופרעד טָאה רענעי ,ןיינ .ןעמענ רעדיו ראפרעד ךיז רע
 םיא טימ ךיז טָאה רע ןעוו ,ןטימעגסיוא םיא ךיוא ןוא ,ןעוועג ריקזאמ
 .ןגָאלשעגנָא עליפא גיוא ףא גיוא ןוא טנעָאנ רָאג

 טינ ,דנאטשראפמוא ּפָאק ןלופ א טימ ןעגנאגעגמורא םורעד זיא רעטלא
 טגָאז עמ ביוא זא ,טליפעג טָאה רע .ןדנעוו וצ ןעמעוו וצ ךיז קידנבָאה
 ןעמ טעװ ,ןגערפ עליפא טעװ רע זא זיא ,טינ םיא טיורטעג עמ ,טינ םיא
 םענעיורטש עדאיל א טימ םיא טעװ עמ רעדָא ,ןרעפטנע רָאלק טינ םיא
 ,עקיטַײז טימ רעדָא ,רעדניק טימ דימָאט טוט עמ יװ ,ןסױטשּפָא ץערעט
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 לַײװ ;ןשימ םינָאיניא ערעייז ןיא טינ ךיז ןלָאז ייז זא ,טינ ליוו עמ ןעוו
 ראפ ןוא ךעלגעמ ראפ טינ ןטלאה טַײל-בוטש זא ,ןעזעג טָאה רעטלא ,ָאי
 ,טלאה עמ לַײװ ,ןעיצוצנַײרא םינָאיניא עטסנרע ערעייז ןיא םיא קיטיינ
 ,ןעמענאב וצ סָאד ךעיומ ןַײז ראפ טינ ,םיא ראפ ירפ וצ ךָאנ זיא'ס זא
 רעסיוא טַײװ ןבַײלב ךָאנ ,רע יװ ,אזא לָאז ,ןעמ טכארט ,רעסעב ןוא
 ,זָאלג ןיא שיפ א יװ ,ּפָאק ןטימ ןגָאלשעג םורעד ךיז טָאה רע .טסנרע
 טשינ רעבָא ,זָאלג טַײז רענעי ןופ םיא ךיז טוט סָאװ ,ןייגרעד קידנלעוו
 ןיא ,ןסיוורעד וצ סָאד ךיז יוזאיו ,טַײקכעלגעמ רעדנא ןייק קידנעניפעג
 ,ןטראוו ןוא ןטלאה ךיז טַײז א ןיא-- ןבילבעג רָאנ גנאגסיוא ןייא םִיא
 רעד ןיא עלעריט א םיא טעװ לאפוצ א סעּפע זיב ,ןקוקסיורא ןוא ןטראוו
 ...ןענעפעפוא שינעטער

 וצ טמאזעג טינ טָאה לאפוצ רעד ןוא ,ןָאטעג יוזא עקאט רע טָאה
 .ןעמוק

 --בוטש ןיא דניק עטסטלע סָאד םיא וצ ןעמוקעגפורא לָאמניײא זיא'ס
 טינ ןעלרעיימ זיא ןענרעל סָאד ןעוו ,גָאט א ןיא ןעוועג זיא'ס .לרעיימ
 ןעװעג זיא'ס .טנוזעג טינ זיא רע זא ,טנימעג טָאה עמ ןוא ןטָארעג
 ןעמוקעג םיא וצ וועקנאי-ךערָאב עבער ןַײז זיא ,לָאמעלא יװ ,ןעוו ,טלמעד
 זיא סָאװ ,וועקנאי-ךערָאב רענעי -- ,ןעָאש-ןרעל עסיוועג יד ףא ירפרעדניא
 רָאנ סָאװ ןוא דעמאלעמ-ערָאמעג רעשיריוװג סלא טָאטש ןיא טסּוװאב
 אזא ןגירקוצנַײרא ןעניגראפ טנַאקעג ךיז ןבָאה עקאט םיריווג עטלייצעג
 ,סטלָאצאב שּפיה ראפ גָאט ןיא ָאש עקינייא ףא רעדניק ערעייז וצ םענייא
 .טַײצ רענעי ראפ קילדעװ

 קילדעוװ ,ןוא ,וועקנאי-ךערָאב ,רעוװעשויעמ קראטש א ןעוועג זיא רע
 ןיא קידנעטש :רעביוז סרעדנוזאב ןוא טדיילקעג ןַײפ ,טַײצ רענעי ראפ
 ןבָאה דארג ןַײז ןופ ערעדנא סָאװ ,ןכָאװרעדניא עטָאּפאק רעקיטכיצ אזא
 -אפ רענייר א טימ דימָאט ;ןעניגראפ טנָאקעג טינ ךיז סעבאש ףא עליפא
 יא טָאה רע סעמכאמ ,סעצנָאװ יד יא ,זָאנ יד יא ךיז ןשיו ףא עליישט
 ליפוצ סעמכאמ טינ ןָאטעג רע טָאה סָאד .טרעכיירעג יא ,טקעמשעג
 -ויעמ רעדנוזאב ןַײז רעביא ,טרעקראפ רָאנ ,ערעדנא יװ ,טַײקנגָארטעצ
 םיא זיא דניק א טימ ןענרעל סָאד ןעוו ,טרעכיירעג טָאה רע :טַײקידוװעש
 טכעלש :;רעסעב ךָאנ ןעגנאגעג זיא'ס ןעוו ,טקעמשעג ןוא ,טוג ןעגנאגעג
 ןוא טַײקליטש אזא ,ןשָאל רָאלק אזא .ןעגנאגעג טינ לָאמנייק םיא אב זיא
 רָאנ טשינ ךאפ ןַײז ןופ ןעמעוו אב ןטלעז זיא ערָאבסאה ענעטלעז אזא
 וצ ןעוועג טינ רעטרע ערעדנא ליפ ןיא רָאנ ,א ןיא ,טָאטש רענעי ןיא
 .ןעניפעג

 ,ןלאפוצנַײרא דימלאט סלא םיא וצ ןעוועג עכַארב רעדנוזאב א זיא'ס
 רעדָא ,ןרירוצנָא דימלאט א לָאמא ןעוו ןטכארט ןופ זא ,ןיוש טדערעגּפָא
 טאמיק ןוא ,טַײהנטלעז א ןעוועג םיא אב זיא ,ןעַײרשוצנָא ךיוה עליפא רָאנ
 .ןפָארטעג טינ לָאמנייק

 ןטסטלע ןטימ רָאנ טנרעלעג וועקנאי-ךערָאב טָאה רעבשאמ עשיומ אב
 יא ,ןעוועג רעטלע יא זיא רעכלעוו ,ןעלרעיימ טימ -- בוטש ןיא לקינייא
 ןעזעג ךַײלג טָאה עמ סָאװ ןוא ,ךעלקינייא עקירעביא יד ןופ רעקִייײפ
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 -ךערָאב יו ,אזא ךיוא ַײדעק זיא ןטַײקַיײפ עניוזא ןוא אזא בילוצ זא
 .ןטסָאק ןזָאל ךיוא ךיז ןוא ןדאלוצנַײא ,ןוועקנאי

 ,דָאס ןיא -- ןעלרעיימ טימ וועקנאי-ךערָאב -- ןענרעל ייז ןגעלפ רעמוז
 ,טקוראפ רעמייב יד ןשיװצ טַײװ ץעגרע ,עלעביטשיןטרָאג ןרעצליה א ןיא
 רעדנוזאב א ןיא ,בוטש ןיא-- רעטניוװ ןוא ,ןרעטש טינ לָאז רענייק זא
 .רעמיצ

 טַײצ רעד וצ ,לָאמעלא יװ ,ןעמוקעג וועקנאי-ךערָאב זיא גָאט םענעי
 לרענלעק םענעטעמאס ןטימ ןטלאּפ ןַײז טוראב טָאה רע .ךעלטקניּפ ןוא
 -אב יד ןופ עלא ּוװ ,לרָאדירָאק םענעי ןיא עגארש רעד ףא ןעגנאהעגפוא
 -יצ ןיא ןעמוקעג זיא רע .רעדיילק ערעייז ףוא טרָאד ןעגנעה םיטאבעל
 ךיז ןוא ,ןענרעל ףא טמיטשאב טרָא סָאד טרָאד זיא לָאמעלא ּוװ ,רעמ
 סָאװ ,סָאד ןבעג-ןייטשראפ וצ :עכַאלעמ רעכעלנייוועג ןַײז וצ ןעמונעג
 -נילרא טרָאװ א רָאנ ןעוו-טינ-ןעוו רעדָא ,ךעלדנעטשראפמוא ןצנאגניא זיא
 רָאנ ,ןיילא טייטשראפ דניק סָאד ןעוו ,ןעגנאלרעד טנאה א יװ ,ןלעטשוצ
 טרָאד ץעגרע טלאהּפָא םעניילק א אב ךיז ןָאק רע זא ,טסייו עבער רעד
 .ןעּפעשטראפ

 ןענרעל סָאד ,טפאשניוועג ןַײז יו טשינ ,לָאמ סָאד טָאה לרעיימ
 ּפָאק רעד ןוא ,ַײברעד טשינ זיא רע זא ,ןעזעג טָאה עמ .ןעמונאב טכעלש
 ,סָאד זא ,טקרעמאב טָאה וועקנאי-ךערָאב זא .שרעדנא ץעגרע םיא זיא
 ,ךעלדנעטשראפ ןַײז טפראדאב םיא טָאה ןטַײקַיײיּפ סלרעיימ טיול סָאװ
 -רעד וצ םיא טליופעג טינ ךיז רע טָאה ,רָאלק טינ טציא סעּפע םיא זיא
 א ןזַײװוצסױרא רעדָא ןרעכעה וצ לָאק סָאד ןוא שינרעגרע ןָא ,ןרעלק
 רעטַײװ רעבָא טָאה לרעיימ .ענימ עטכעלש רעדָא עזייב זיא-טינירעסָאװ
 זא ןוא .טרעלקרעד לָאמאכָאנ טָאה וועקנאייךערָאב ןוא ,ןעמונאב טינ
 טָאה ,ןבילבעג קיּפמוט ןוא ךעלביוט סעּפע יװ רעטַײװ ךיוא זיא לרעיימ
 ;ןָאטעג גערפ א רָאנ וועקנאי-ךערָאב םיא

 ?לרעיימ ,טנַײה ריד טימ זיא סָאװ --
 .טנייוועצ לרעיימ ךיז טָאה טלמעד
 יד ןופ ןעװעג טינ זיא לרעיימ .שעדיכ רעסיורג א ןעוועג זיא'ס

 םיא טָאה וועקנאי-ךערָאב .ןענרעל םאב ןעוועזירּפאק רעדָא ךיז ןליופ סָאװ
 רע טָאה לָאמ סעדעי רעבָא ,ןטמיורטראפ א לסיב א ראפ ,סעמע ,טנעקעג
 ,רענעי ןיוש זיא טלמעד ןוא ,םיורט ןופ ןעיצסיורא םיא ןעלטימ יד טאהעג
 ןכעלטַײד ןוא ןרָאלק ןופ טקארט ןסיורג ןפא יו ,קעווא םיא טימ ,לרעיימ
 ,טדנעוועג למיוצ-ןרעל סָאד רָאנ טָאה טנאה סנבער םעד ןיהּוװ ןוא ,ןעקנעד
 -נּוװצעג טשינ ןוא ןיילא ןיוש ,ןעגנודנעוװּפָא ןָא ,לרעיימ ךיז טָאה ןיהא
 ןענירדנטימניא ךיז לָאז לרעיימ זא יװ ,ןכאז עניוזא .טעווערעקעג ןעג
 ךיז טָאה ,ןענייוועצ ךיז עביס םוש ןָא רעדָא ,ןלעװ טשינ ,ןענעשקאראפ
 .ןפָארטעג טינ ,םיא ןעק רע טניז ,טַײצ רעצנאג רעד ראפ ןוועקנאי-ךערָאב

 ןסָאלשאב רע טָאה דלאב רעבָא .ןבילבעג קיטנעהּפָא םורעד זיא רע
 זיא םאטסימ זיא ,טנייוו רענעי ןוא םאנסיוא ןא דלאביוו ,יוזא דלאביוו זא
 קירעביא טינ ןוא ,ןסַײרעביא ןענרעל סָאד ןעמ ףראד -- ,טנוזעג טינ רע
 יד ףא ןגערפרעד ןוא ןבָארגרעד ןלעװ ךיז קירעביא טשינ ןוא ,ןייטשוצ
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 ןגעוו ןסעומש לסיב א טוװּורּפעג טאהעג רעַירפ טָאה רע .ןייוועג ןופ סעביס
 ,ןגָאלשסיױרא ןעקנאדעג יד ןופ םיא ,ךעלגעמ ,יידעק ,םינָאיניא עקיטַײז
 רעבָא ,ןריפנַײרא םָארטש-ןרעל ןיא םיא רעדיװ ךָאנרעד ןוא ןקיוראב םיא
 ךיז טזָאל רע ,ןדייראפ וצ רעוש טציא זיא ,ןעזעג רע טָאה ,ןעלרעיימ
 זיא סָאװ ,רענייא יו ןוא ,ליטש ,ןקאב יד ןופ םיא ןעּפאק ןרערט ןוא ,טינ
 .טקידיילאב ןוא טרירעגנָא ףיט-ףיט ץעגרע

 -ךערָאב טגָאזעג טָאה -- ,טנוזעג טינ טסיב ,לרעיימ ,וצ ךיז גייל ,ייג --
 ןופ סיורא זיא ןוא ןביוהעגפוא שיט ןופ ךיז רע טָאה ןיילא ןוא ,וועקנאי
 .ןעגנאהעג זיא ןטלאּפ ןַײז ּוװ ,לרָאדירָאק םוצ קידנזָאל ךיז ,רעמיצ-ןרעל

 ,סעדוי טָאה ---?קעװא ירפ יוזא טנַײה סעּפע ריא טייג סָאװ ,עבער --
 .ןָאטעג גערפ א ,ןייגקעווא קידנעעזרעד םיא ,רעטומ סלרעיימ

 ,סיוא טזַײװ ,ּפָאק רעד :ןעמעלא טימ טינ ,ךיז טכאד ,זיא לרעיימ --
 .ייוו םיא טוט

 ?םעצולּפ זיא סָאװ --
 ,עז'כ ןוא ,טנייועצ ןענרעל בייהנָא םאב ךיז טָאה רע ,טינ סייוו'כ --

 .טינרָאג טנַײה טמענאב רע זא
 םיא טָאה עבער רעד ּוװ ,רעמיצ ןיא ןַײרא זיא רעטומ סלרעיימ זא

 ןַײז ףא ןפָארטעג םיא יז טָאה ,טזָאלעג ןיילא ןענרעלי-טינ ןקיטנַײה ךָאנ
 יִצ ,ןעז ,ןָאטעג ּפאט א ּפָאק םעד םיא טָאה יז .ןטרעווילגראפ א יװ ,טרַא
 .ןיינ -- .ץיה רע טָאה

 ?טנרעלעג טינ טנַײה רע טָאה עשז סָאװראפ זיא --
 ,טגָאזעג טשינ ןוא טגָאזעג ָאי רע טָאה סעּפע .טלמאטשעג טָאה לרעיימ

 זא ,ןעז וצ ןעוועג זיא ןטגָאזעג-טשינ םענופ ַײס ןוא-- ָאי םענופ ַײס ןוא
 ,טסּוװעג טינ עקאט רע טָאה ןסיוו ,סעמע ,ָאי .טינ ןיילא רע טסייוו רָאלק
 ,ןקוקנַײרא ןצראה ןיא םיא ןוא ןעיליּפשעצ ןעוועג םיא לָאז עמ ןעוו רָאנ
 עטצעל יד ןבָאה בוטש ןיא עסיורג יד סָאװ ,סָאד זא ,ןעזעג ןעמ טלָאװ
 -- ,לרעיימ ,רע טָאה ,טבעלעגרעביא ןפיוא ןטמיטשאב א ןרעייז ףא טַײצ
 ףא טסּוװעג ןבָאה עסיורג יד סָאװ ,סָאד ,ןטמיטשאבמוא ןא םענַײז ףא
 רָאנ ןעמוקאבסיורא ןוא טפול רעד ןיא טקעמשעגנָא רָאנ רע טָאה ,רעכיז
 ...קנוװ א ןופ ,ענימ א ןופ ,טרָאװ א ןופ

 סדניק א טכאמ סָאװ ,םעד טימ ןעקנָאשאב ןעוועג זיא סָאװ ,לרעיימ
 -ראפ ראפרעד ןליוו עסיורג סָאװ ,סניוזא ןּפאכוצפוא ףא טרעיובעג רעוא
 עליפא זיא ,טנָאמרעד ץעגרע ןיוש ןבָאה רימ יװ ,סָאװ ,לרעיימ :ןלעטש
 ןעגנורעדנע ,ןכאז ןליפסיורָאפ ןופ טַײקַיײּפ רעד טימ ןעקנָאשאב ןעוועג
 -סיורָאפ ןוא טּפאכעגפוא טַײצ עטצעל יד טָאה ,בוטש ןיא ןשינעעשעג ןוא
 -טנגייא .ןייטש רערעווש א יװ טגיילעג םיא ךיז טָאה סָאװ ,סניוזא טליפעג
 סָאװ ,סָאד --ןעזרעד שעמאמ עקאט ןיוש רָאנ ,טליפעגסיורָאפ טינ ,ךעל
 ןוא ,טכאנאב רעגעלעג ןפא ןשיק ןַײז ןיא ןענייוו טכאמעג טפָא םיא טָאה
 -עצ ךיז םעצולּפ ,גָאטאב ןטימניא ,טנַײה ךיוא טכארבעג םיא טָאה סָאד
 .ןבער ןראפ ןענייוו

 ,עטקַיוראב-בלאה א קעווא םיא ןופ זיא רעטומ יד יװ ,םעד ךָאנ זיא רע
 ןַײז ןיא ,רעטרעווילגראפ א יװ ,רעדיוו ןוא ןיילא טַײצ לקיטש א ךָאנ

379 



 עקיטיינמוא עקינייא סעּפע טכוזעגּפָא ךיז ךָאנרעד :ןבילבעג רעמיציןרעל
 -מורא זיא רע עכלעוו םורא ,ןעגנוקיטפעשאב עשרעדניק עקיצונמוא ןוא
 טימ רָאנ יידעק ,ןעזעג טָאה עמ יװ ,ןוא ,סערעטניא םוש ןָא ןעגנאגעג
 ףָאסעל ןוא :טַײקירעביא ענעגייא ןַײז ןוא טַײצ יד ןעמענראפ וצ סעּפע
 רעד ךרוד -- ,ןעוו ןוא יוזאַיו ,טקרעמאב טינ ןיילא ךיז ראפ -- רע טָאה
 -רעבייא ןיא ןרעטלא וצ ןריפ עכלעוו ,ּפערט יד ףא ,טקורעגכרוד ךיז ךיק
 .טלעטשעגנַײרא רעמיצ ןיא םענעי וצ ךיז ןוא ףורא ,לביטש

 -רעד לעװש רעד ףא ןיוש ,ןעלרעיימ רעטלא טָאה -- !?לרעיימ ,אה --
 לכיימש ליומ לופ א טימ ,ןָאט ןטגיילעגפוא-קיטומטוג א טימ ,קידנעעז
 .טנגעגאב ןגינעגראפ ןוא

 עליפא ןַײז לָאז --- ךוזאב םענופ רעטלא :ןדירפוצ ןעוועג ןענַײז עדייב
 ןטלעז יוזא םיא וצ טָאה סָאװ ,שעפענ רעקידעבעל א יבא ,ךוזאב-רעדניק
 טגעלפ ןָא דימָאט ןופ לַײװ ,ןדירפוצ לרעיימ ךיוא .טקוקעגפורא רעמיצ ןיא
 ,ןטפאשנגייא ענַײז ןדניבוצפוא ּוװ ,לקניוו ץנעי ןעניפעג ןרעטלא אב רע
 א ןוא טפול עטרעדנוזעגּפָא לסיב א טרעדָאפעג םיא ןופ ןבָאה עכלעוו
 -ניק עסיוועג אב טפָא ךיז טכאמ'ס יװ ,טַײקליטש עקיבוטש-רעסיוא לסיב
 .טפול-רעלעק רעדָא -םעדיוב ןבילאב עכלעוו ,רעד

 קנארק ךָאנ זיא רעטלא ןעוו ,טלמעד עליפא ןעמוקרָאפ טגעלפ סָאד
 זיא ,ןשטנעמ עלא טימ יו ,םיא טימ ןעגנערבראפ וצ ןעוװ ןוא ןעוועג
 -ניא ןענופעג לרעיימ טָאה טלמעד ךיוא עליפא זיא-- ,ךעלגעמוא ןעוועג
 טארפיב ,ןכוזאב וצ ןרעטלא טַײצ וצ טַײצ ןופ שינעפרעדאב ןוא סערעט
 ןריפראפ וצ לָאמא ןעוו טזָאלעג ןיוש ךיז טָאה ןרעטלא טימ ןעוו ,טציא
 .ןגָאז וצ סעּפע םיא לָאמא רעדָא ,ןרעה וצ טרָאװ א םיא ןופ ,סעומש א

 -עגרעביא ףורסיוא ןטגיילעגפוא ןַײז רעטלא טָאה --!?לרעיימ ,אה --
 -וצ יו ןוא טסיירד טשינ סעּפע ךיז טָאה לרעיימ זא ,קידנעעז ,טרעזאכ
 סָאװ ,לרעיימ ,ןַײרא םוק--.טלעטשעגּפָא לעװש רעד ףא ןטלאהעגקיר
 ?וטסכאמ

 רעמיצ ןיא לעוװש יד ,גנודאלנַײא רעד ךָאנ ,רענעי טָאה -- ,טינרָאג --
 .טנאּפשעגרעבירא

 א יידעק ,םיא אב רעטלא טָאה--?טנרעלעגּפָא טנַײה ןיוש טסָאה --
 .טגערפעג ,ןדניבוצפוא סעומש

 .טרעפטנעעג לרעיימ טָאה -- ,ָאי --
 -עג רעטַײװ רעטלא טָאה--?ןענרעל עקאט ןיוש טסנעק ןוא ,ונ --

 .טגערפ
 קידנביולרעד ךיז ,טגערפעגּפָא קירוצ לרעיימ טָאה -- ?טסנעק וד ןוא --

 סרעטלא ןיא ןרעטלע רעדנא ןייק וצ סָאװ ,עגארפ אזא ןרעטלא עייגענעב
 ..טביולרעד טינ סיוועג ךיז רע טלָאװ ןרָאי

 לַײװ ,ראפרעד ןעמונעג לרעיימ ךיז טָאה ןגערפ וצ יוזא טכער סָאד
 ןגערפ םאב סעקמעטסָאּפ ןוא רינאמ סרעטלא ,סרעטלא םענאב רעצנאג רעד
 -עג ךָאנ ךָאד ,טנוזעג ןַײז ףא ןיוש טקוקעג טשינ ,ןענַײז ןרעפטנע ןוא
 ,טַײקפאלש רעװש א ןופ סיורא סָאװרָאנ זיא סָאװ ,םענייא ןופ יװ ,ןעוו
 ןוא ךעיױמ רעד רעבָא רע ןזענעג םאב ,סעמע ,ןיוש טלאה רעכלעוו
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 ןעגנילק רעטרעוװו יד ןוא ,טרעגעלעג-בלאה ךָאנ םיא ןענַײז ןשָאל סָאד
 ,ןקָאז ןקיניזכאווש א אב יװ ,קידלטָאברעװיוא לסיב א רעדָא םיא אב ךָאנ
 .דניק עטאוועשעקעל ןוא ןגָאלשעגוצ א אב יװ רעדָא

 .טגערפעג לרעיימ טָאה -- ?טסנעק וד ןוא --
 .טרעפטנעעג ,טַײקרעכיז טימ ןוא קידנעלכיימש ,רעטלא טָאה -- ,ָאי --
 םעד טָאה ןוא ןעגנאגעגוצ שיט םוצ לרעיימ זיא -- ,ןעז רימָאל --

 ןוא ,טנפעעגפוא ,טנאה רעד וצ ןעמוקעג םיא זיא סָאװ ,רעפייס ןטשרע
 .ןדאלעגנַײא ,ןרעהראפ וצ ךיז ףא יװ ,ןרעטלא

 -נאגעגוצ ,דימלאט א יװ ,קידנגלָאפ ,זיא רע .טזָאלעג ךיז טָאה רעטלא
 ןוא טוג יוזא ןשטַײטראפ רעטרעוװ יד ןוא ןגָאז ןעמונעג טָאה רע ןוא ,ןעג
 טָאה רעטלא זא ,טגַײצרעביא ךַײלג ךיז טָאה לרעיימ זא ,קידנאטשראפ
 .טגָאזעג טינ ןגיל ןייק ןוא ןבירטעגרעביא טינ ָאד טָאה רע זא ןוא טכער

 ןַײז ,קידנרעהנַײא ךיז ,טָאה לרעיימ יװ ,ןעז וצ דליב א ןעוועג זיא'ס
 -עג ךיז טסנרע טאמיק טָאה רעטלא ןוא ,טווּורּפעגסיױא יװ רעליש ןסיורג
 םוש ןייק ןוא סאּפש ןייק ַײברעד קידנזַײװסיױרא טשינ ,ןרעהראפ טזָאל
 -נָא ןוא ליּפש ןכאמ ייז ןעוו ,ערעטלע אב ךיז טכאמ'ס יװ ,ענימ-קעזיוכ
 סָאד טָאה רעטלא .ןיינ ...דניק א וצ לָאמא ךיז ןזָאלּפָארא ןסאשעב ,לעטש
 ןענּוװעג ןיוש ןעלרעיימ אב טָאה רעטלא זא ,ראפרעד ןוא .טסנרע טכאמעג
 -עגוצ ןיא ןוא טַײקשימיײה ןיא ךיוא ַײס שינעטנעק ןיא ַײס יורטוצ םעד
 -יימ וצ ךָאד ךיז רע טָאה ,סע טסייה ,רעסיורג אזא שטָאכ סָאװ ,טַײקנזָאל
 -לא לרעיימ םעצולּפ טָאה -- ,ןכַײלג א וצ רעכַײלג א יו ,טלעטשעג ןעלרע
 ןוא ןָאטעג קוק א םיא ףא ןענירדנטימניא ןוא ןסירעגרעביא ןענעייל סרעט
 :קידמעצולּפ ןוא ךעליורטוצ קראטש ןבעגעג גָאז א

 ...רעגייז םענעדלָאג םעד טשינ ןיוש ךָאד טָאה עטאט רעד ?טסייוו --
 .ןסירעגּפָא רעפייס םענופ לָאמאטימ ךיז רעטלא טָאה -- ?סָאװ --
 .טשינ ןיוש רע טָאה רעגייז םענעדלָאג ןַײז --
 ?רעגייז רעסָאװ --
 -ישז ןיא טגָארט רע ןכלעוו ,עלעטַײב םענעשמאז ןטימ סָאװ ,םעד --

 .ענעשעקיטעיל
 םיא טָאה רע יצ ,טעװנאגעגוצ םיא אב םיא טָאה עמ ?טסייה סָאװ --

 ?ןרָאלראפ
 .טצעזראפ .ןיינ --
 ?טצעזראפ -- טסייה סָאװ --
 סעמאמ רעד יא ,רעגייז םעד יא ;טלעג ראפ טגרָאבראפ םיא טָאה עמ --

 -כַײל עקידסעבאש עלא ןוא גנוריצ עצנאג סָאד יא ,ןשָארב ןוא ךעלגניריוא
 .בוטש ןופ רעט

 יד טָאה רע .סעמע ןקיטכיר םעד טגָאזעג ָאד טָאה לרעיימ :ךעלקריוו
 טָאה רע זא .קידייל ענעשעקי-טעילישז סנטאט םעד טקרעמאב געט עטצעל
 טימ לסיב א ,ןײטשדָארג עלעקנאי ,עטאט רעד םיא טָאה ,טגערפעגכָאנ ךיז
 ךיז לָאז רע ,קידנלעוו טינ יװ ,קידנסױטשּפָא לסיב א ןוא םענָאּפ ןיא בראפ
 ףא רעכאמרעגייז םאב זיא רע זא ,טרעפטנעעג םיא ,ןגערפרעד רעטַײװ
 -נאי טָאה -- ..."עילאק זיא לדער א ,טצאלּפעג טָאה רָאה א, :ןטכיראפ םוצ
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 ַאד לָאמאטימ ייווצ ,ןגיל ןייק ןגָאז קידנענעק טשינ ,ןײטשדָארג עלעק
 -עב זיא רערעסָאװ ןוא ןבַײלקוצסיוא סָאװ ,קידנסיוו טשינ ,טגָאזעגסיורא
 .רעס

 .ץערעט א ראפ ץערעט סנטאט ןַײז ןעמונעגנָא טשרעוצ טָאה לרעיימ
 ךָאנ זיא ענעשעק-טעילישז יד ןוא געט עכעלטע קעווא ןענַײז'ס זא רעבַא
 ,ךיז טכאמ ךאז אזא עליפא ןעוו זא ,קידנסיו ןוא ,ןבילבעג קידייל ץלא
 לָאמ סעדעי סָאד זיא ,עילאק ןַײז סעמעעב עקאט לָאז רעגייז רעד ןעוו .הד
 טניווועגוצ קראטש זיא עטאט רעד לַײװ ,געט עכעלטע ףא רָאנ טעברא ןא
 סיורא קידנעטש םיא טרעדָאפ ןוא ןייגאב טינ םיא ןָא ךיז ןָאק ,רעגייז םוצ
 םאב םיא קידנעניפעג טינ טרָאפ ןוא ץלא סָאד קידנסיװ -- ,רעכיג סָאװ
 .טכארטראפ לרעיימ ןיוש ךיז טָאה ,ןטאט

 קיטַײרפ ןוא ,סעבאש א טקורעגרעטנוא טלמעד ךיז טָאה ךָאנ וצרעד
 בוטשיסע ןיא דָארג רעמיצ רעדנא ןא ןופ זיא לרעיימ ןעוו ,טכאנראפ
 טגעלפ סָאװ ,שיט רעד :ליומ ןפָא ןא טימ ןייטש ןבילבעג רע זיא ,ןַײרא
 -ליז עניילק ןוא עסיורג ייר רעצנאג א טימ טלעטשראפ ןַײז לָאמ סעדעי
 -רעדפורא שזא טָאה טכיל ערעייז ןופ ןַײש יד סָאװ ןוא ,רעטכַײל ענרעב
 זיא שיט רעד -- ,טנעוװ עלא ףא ןגָאלשעגּפָא ןוא עילעטס רעד זיב טגנאל
 טרָא סָאד ןבָאה ענעשעמ ענעכָארקעגּפָא ,עניילק עכעלטע :טמעשראפ טציא
 טכאדעגסיוא םיא טָאה טכיל יד ןופ ןַײש יד ןוא ,ןטיבראפ ענרעבליז יד ןופ
 עליפא רָאנ ,עילעטס יד ןוא טנעוװ יד ןטכיולאב וצ ףא רָאנ טשינ ,לקנוט
 .קינייו טַײקטנעָאנ ןַײז ראפ ןוא שיט םעד ראפ ןיילא

 ןעבָאב רעד אב ,רעבַײװ יד אב יװ ,טקרעמאב לרעיימ טָאה ַײברעד
 ךָאנ יו ןעזעגסיוא ןגיוא יד ןשטנעביטכיל ןכָאנ ןבָאה ,ןעמאמ רעד אב ןוא
 ראפ סרעדנוזאב ןוא ןרעדנא ןראפ סנייא טימאב ךיז ןבָאה עדייב ,ןייוועג
 .ןלעטשראפ וצ -- רעדניק יד

 יד ןשיװצ ,טלמעד ךיק ןיא זיא ןשטנעב-טכיל םענעי ךָאנ :וועגא ,ָאי
 א ןעמוקעגרָאפ ,רערעגנַיי רעד ןוא רערעטלע רעד ןשיװצ ,ןטסניד ייווצ
 -ווערע ןראפ ןופ טעברא עטצעל רעייז ןבָאה ענעי סייב ,ךערּפשעג רעצרוק
 :ןָאטעג גָאז א טָאה ערעטלע יד .ןָאטעגּפָא סעבאש

 טָאה עמ ?רעטכַײל יד טימ עסַײמ רעד וצ ,דיומ ,סעּפע וטסגָאז סָאװ --
 רימ טלעפעג סעּפע ,ןיינ .ןרעבליזּפָא ןבעגעג ,ןעמ טגָאז ,טשרעמיולק ,ייז
 ...רָאפ ָאד טמוק סעּפע ,טינ

 .טגערפעג ,ערעגנַיי יד ,ענעי טָאה -- ?עשז סָאװ --
 ךיז רימ ןטלָאװ ןגעווטסעדנופ ןוא .ּפָאק ןַײד ראפ טינ'ס .רעכיג וט --

 טעוװ ייז סָאװ ,םעד ןופ קעלייכטנעצ א ןגָאמראפ וצ ןשטניוו טגעמעג ךָאנ
 ,ןבַײלב ךָאנ

 ?ןבַײלב סָאװ --
 ךָאנ ךיז וטסלָאװ ןגעווטסעדנופ ןוא .טעּפש ןיוש זיא'ס .ךאז ןַײד וט --

 טָאה -- ,רעכיג סע ךאמ ,רונש ,ונ .רונש א ראפ ןלעטשנַײא ָאד טגעמעג
 .ןקידנעראפ וצ טעברא ריא ערעגנַיי יד טלַײעגרעטנוא ערעטלע יד

 םעד ךָאנרעד ןיוש טָאה רע .טפעלּפעג דליב-שיט סָאד טָאה ןעלרעיימ
 -עטלע ןייק טימ טינ ,טדערעגסיוא טינ טרָאװ ןייק סטכאנוצקיטַײרפ ןצנאג
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 -רעד ןוא .רעדניק טימ טינ ךיוא ,םיא וצ טדנעוװעג ךיז טָאה עמ ןעוו ,ער
 ךיז ןרעװ ןפָאלשנא ןראפ רע טָאה ,סטכאנוצקיטַײרפ ןבלעז םעניא ,ךָאנ
 -ייז טמעלָאכעג םיא ךיז ןבָאה טכאנאב ןוא ,טיירדעג רעגעלעג ןפא גנאל
 -שטנעב עמערָא ראפ ןעייטש ייז יו ,רעמענעּפ עכעלשטנעמ טימ סרעג
 ןעּפאק ,ןגיוא יד ךיז ןלעטשראפ ייז עכלעוו טימ ,רעגניפ יד ךרוד ןוא ,טכיל
 ,ןדייז ןַײז טעז רע יװ ,טמעלָאכעג םיא ךיז טָאה רעטַײװ ןוא ...ןרערט ייז
 -- רעײג-רעזַײה יװ סעּפע ,רעשטנעל םעכָאנ ,רעטעפ םעד ןוא ןטאט םעד
 טלעטשעגסיוא ךיז ןזַײװאב ייז ןוא ,קיטיוק ןוא ןסירענּפָא ,ןָאטעגנָא טכעלש
 םוצ ןוא ,עטאט רעד ךָאנרעד ,עדייז רעד טשרעוצ :ןעַײרדניא ערוש א ןיא
 םענעגייא רעייז ןיא ןַײרא עקאט ןעמוק עכלעוו ,םעכָאנ רעטעפ רעד טצעל
 םוצ לעווש-ךיק רעד ראפ ךיז ןלעטש ,עָאנכאה רעשרעײגירעזַײה טימ ףיוה
 עקידנשָארג יד ךיק רעד ןופ ייז ןלָאז ןטסניד יד זיב ,ןטראוו ןוא ,ןעלטעב
 טנעה יד ןיא ייז קידנטכאמוא ןוא קיטסעל ןוא ,ןגָארטסױרא סעווָאדענ
 .ןקעטשנַײרא

 סעמיולאכ יד ךָאנ ןוא טכאנ רעקידסעבאש רענעי ךָאנ זיא לרעיימ
 ןליּפש עשרעדניק ענייק ןיא טָאה רע .רעגיה ןייק טינ יװ ,ןעגנאגעגמורא
 ךיוא ןיוש רע טָאה טפָא ןוא ,ןעמונעג טינ לײטנָא ןייק ןעַײרעפיטש ןוא
 טפָא :םעלָאכ ןיא -- טכאנאב םענעי סָאװ ,סָאד ןעזעג ךָאנרעד גָאטאב
 "נָא ערעייז טַײל-בוטש ענַײז ןָאטעגסיױא גָאט ןלעה ןטימניא ןיוש רע טָאה
 יװ ,ענענָאטעגרעביא ןעזרעד ייז ןוא רעדיילק עכעלגעמראפ ,עקידנעטש
 טינ ךיז רע טָאה םענייק ראפ יוויוזא ןוא .רעיײג-רעזַײה ןוא טַײלעמערַא
 ערעטלע ןוא ןעמונאב טינ ןטלָאװ רעדניק סעמכאמ ,ןבעגסיורא טנָאקעג
 טלָאװעג רעמ סעּפע ךיז טלָאװ רע ןעוו ,ןגירשעגנָא םיא ףא סיוועג ןטלָאװ
 -לא -- ןענופעגסיוא עטסטכַײל עמאס סָאד לרעיימ םורעד טָאה ,ןגערפרעד
 טָאה רע ןעמעוו ראפ ןוא ,ַײרפ ןעוועג םיא זיא געוו רעד ןכלעוו וצ ,ןרעט
 ענַײז עלא ןוא ןגָאז ןענָאק רע טעװ ,ןלעװ טעװ רע סָאװ ,ץלא זא ,טליפעג
 .ןעגנערבסיורא ןטַײקנגרָאבראפ עטקעטיײװעגנָא

 ,ןרעהראפ טזָאלעג ךעליורטוצ ךיז טָאה רעטלא יװ ,םעד ךָאנ ,טָא ןוא
 א טימ רעכַײלג א יװ ,םענעי ןבעל ןענאטשעג זיא לרעיימ יו ,םעד ךָאנ
 םיא טימ ךיז רע טָאה ,רעפייס ןרעביא ךיז קידנגייברעביא ןוא ,ןכַײלג
 טָאה -- ,ןַײרא טַײקשימיײה רעטנעָאנ ןיא ןוא טרירעגנָא ןעלסקא יד טימ
 לָאז רע ךיוא זא ,טַײװ יוזא ףא ַײרפ טליפרעד ןיוש טלמעד לרעיימ ךיז
 ,טכירעגמוא ןָאט גָאז א ןוא ןסַײרעביא רעהראפ םעד ןטימניא קיצראהנפָא
 ןוא ,וצ יז טערט'ס ןעוו ,ןָאט גָאז א ןענָאק רעדניק רָאנ טכירעגמוא יו
 ןיא טלמאזעגנָא ייז אב ךיז טָאה'ס סָאװ ,סָאד סיורא לָאמאטימ ןעגנערב ייז
 :רעגרע

 ךָאד טָאה עטאט רעד -- ,טגָאזעג לרעיימ טָאה -- ,רעטלא ,טסייוו --
 ?רעגייז םענעדלָאג םעד טשינ ןיוש

 .ןעמונאב טינ רעטלא טָאה -- ?רעגייז רעסָאװ --
 .טרעפטנעעג לרעיימ טָאה -- ,עלעטַײב םענעשמאז ןטימ סָאװ ,םעד --
 ךיז טָאה ,רעפטנע וצ רעפטנע ןופ ןוא עגארפ וצ עגארפ ןופ ,יוזא ןוא

 סָאװ ,םעד אב טלאה בוטש ןיא זא ,טסּוװרעד לַײװרעד ןכעלעמאּפ רעטלא
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 רעד זא ןוא ,טלמאזעג גנאלנרָאי טָאה עמ סָאװ ,ץלא ןרעװנָא טימ טקעמש'ס
 -רעד סָאװרָאנ ָאד םיא טָאה לרעיימ סַאװ ,סָאד זיא ףורעד ןעמיס רעטשרע
 אב ןיוש ךיוא רָאנ ,סע טלאה רעגייז סנטאט ןַײז אב רָאנ טינ זא ,טלייצ
 יד אב עליפא ךיוא ןוא ןשָארב ןוא ןטעלסארב ,ךעלגניריוא סעמאמ ןַײז
 ,בוטש ןיא ןעיורפ עלא ןופ רעטכַײל-שטנעב ענרעבליז

 .טגערפעג ,רעטשעדיכראפ-ןקָארשרעד א ,רעטלא טָאה -- ?עקאט --
 יו ,טרעהעג ןיילא טָאה רע -- .טרעפטנעעג לרעיימ טָאה -- ,ָאי --

 סעּפע ראפ טָאה עדייז רעד זא ,טסעומשעג ךיז ןשיווצ ןבָאה עמאמ-עטאט
 טימ ןעמאזוצ ןרעטיצ בוטש ןיא עלא זא ןוא ,עריומ רעייז טַײצ עטצעל יד
 .ןדייז ןטימ ,םיא

 ךָאד ךיז ,קידנעייטשראפ ןיוש ,רעטלא טָאה -- ?סָאװ ראפ ?עריומ --
 אב ןוא ןצעזרָאפ רעטַײװ ךערּפשעג םעד יידעק ,טכאמעג קידנסיװ טינ יו
 .ןע;צסיורא רעמ סָאװ ןעלרעיימ

 טצעז עמ זא ,רעטלא ,טניימ רע ,עשז סָאװ ?"סָאװ ראפ ,, טסייה סַאװ --
 ןזָאל ייז ןוא ןעמענקעווא ץלא ךָאד ייז אב ןָאק עמ ?גנירג יוזא זיא ,ןָא
 ...טשינרָאג אב

 אב רעמ טָאה רע זא ,ךעלגעמ ,ןרָאװעג ןגיוושנא רעטלא זיא טלמעד
 טינ ןוא טעווענאשעג םיא טָאה רע לַײװ ,ראפרעד ,טגערפעג טינ ןעלרעיימ
 זא ,ךיוא ךעלגעמ ןוא ;םיכָארד עפיט יד ןיא דניק א טימ ןַײרא טלָאװעג
 ןיוש זיא ,ןעמוקאבסיורא םיא אב טָאה רע לפיוו ,רעמ זא ,ןעזעג טָאה רע
 יו .רעמ טינ ןיילא טסייוו רע לַײװ ,ןלייטוצטימ דנאטשמיא טשינ רענעי
 סעּפע רָאג רעטלא טָאה ,גנורעדנּוװראפ סלרעיימ וצ רָאנ ,ןַײז טינ לָאז'ס
 ,סעביס םוש ןָא ,טאלג -- לסקא ןוא ּפָאק ןַײז ןטעלג ןעמונעג םיא םעצולּפ
 לרעיימ טָאה ,טַײצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,ךעלדנילב יװ ןוא טיירטשעצ
 עגיה ןייק טינ ןוא טשימראפ יװ סעּפע ןגיוא סרעטלא ןענַײז ,טקרעמאב
 -נא ץעגרע רָאג ןוא טַײװ ןגָארטעגרעביא ךיז טלָאװ רע ךַײלג ,ןרָאװעג
 .ןעמאזוצ ןעוועג םיא טימ ,טונימ א רעַירפ ,ָאד סָאװרָאנ זיא רע ּוװ ,שרעד

 טָאה רע זא ,טכארטראפ קראטש יוזא עקאט ךיז טָאה רעטלא :קיטכיר
 -סיורא טנעה ענַײז רעטנוא ןופ ךיז טָאה לרעיימ יװ ,טקרעמאב טינ עליפא
 ןוא ,םיא ןטעלג סרעטלא ןופ ןיימ םעד קידנעייטשראפ טשינ .טשטילגעג
 ,ןעמונראפ שרעדנא סעּפע טימ יו זיא ,קידנעוט סָאד ,רעטלא זא ,קידנעעז
 ךיז טָאה רעטלא זא ןוא .טזָאלעג ןיילא ןרעטלא ןוא קעווא לרעיימ זיא
 ,ךעִילָאש ןימ א סעּפע ןופ םעטָא םעד טליפעג רָאנ רע טָאה ,טּפאכעגפוא
 ןטימ ,טקישעגפורא ,ןביוא ףורא ,רעהא םיא וצ טָאה ןטנוא בוטש יד ןכלעוו
 ןייק ןופ רעמ רעבָא ,ןקעלּפטנא וצ דָאס ריא ןופ בייהנָא םעד םיא ןיימ
 א טרָאפ לַײװ ,ןבילבעג טינ עקאט ךוזאב סלרעיימ ןופ םיא זיא םעטַא
 זיא ףורעד סקירעביא סָאװ ןוא ןלעטשוצסיוא טינ זיא'ס ןכלעוו ףא ,דניק
 ןוא ןקידרעטַײװ ןפא רעטלא טָאה ןָא טלמעד ןופ ןוא .ןזָאלראפ וצ טינ ךיז
 ַײס -- ןָא טלמעד ןופ לָאמעלא טָאה רע :טראוועג גנוצעזרָאפ רעד ףא
 ןופ ַײרפ ןעוו ןוא ךאוו ןעוועג רָאנ זיא רע ןעוו ,טכאנרעדפא ַײס גָאטאב
 טעװ טָא ,טָא זא ,קידנטראוו ,טקוקעג ריט רעד ףא -- ןצכעוט ענַײז עלא
 ,רערעטלע רעמ א ,רערעכיז רעמ א ,ןלעטשנַײרא רעצעמע ךָאנ םיא וצ ךיז
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 -יימ ןופ טסּוװרעד ךיז ,ןעמוקאב טָאה רע סָאװ ,סָאד טעװ רע ןעמעוו ןופ
 רעמ ,ןרעטלע םענופ ,םענעי ןופ -- שעטשוטעמ-בלאה ןוא שרעדניק ןעלרע
 .ןסיוורעד ךיז רעכיז רעמ ףא ןוא רָאלק

.- = 8 

 זיא ןטנוא בוטש ןיא עגאל יד .טראוורעדסיוא ךיז טָאה רעטלא ןוא
 ןדַײמסױא טנעקעג טינ םענייק ןפיוא-םושעב ןיוש טָאה סָאװ ,אזא ןעוועג
 עליפא ,בוטש ןופ עטסטַײװ עלא וצ עליפא ןעגנאלרעד טזומעג טָאה ןוא
 רעכלעוו ,לריוג רעד סָאװ ,רעטלא יװ ,אזא וצ עליפא ןוא ,רעדניק יד וצ
 טזומעג םיא ךיוא לגילפ ץיּפש א טימ טָאה ,טעּפעשטראפ בוטש יד טָאה
 .ןרירנָא

 ןיא םיא וצ ךיז טָאה ךוזאב סלרעיימ ךָאנ ןופ גָאט ןטנעָאנ א םענייא ןיא
 .עשיומ רעדורב ןַײז ןופ בַײװ סָאד ,עלעטיג ןזיוואב רעמיצ

 ,סרעטכָאט סרעבשאמ עשיומ ,סעקמאכענ ןעוו ,טלמעד ןעוועג זיא סָאד
 -פאלש ןגייא ריא יצ ,טינ טסייוו עמ .טרעגרעראפ ליפ ףא ךיז טָאה קנערק
 ,סטייווצ א ,סעּפע ךָאנ ריא זיא'ס יצ ,שאר יוזא ןעגנאגעג זיא ןיילא טַײק
 טָאה ,עקמאכענ רָאנ ,טכאזרוראפ גנורעגרעראפ יד טָאה סָאװ ,ןלאפעגוצ
 ףורא ריא ךיז טבייה סיפ יד ןופ ץכעליוושעג סָאד ,ןַײא טייג ,ןעזעג ןעמ
 ןאּפש עכעלטע ןכאמ וצ ףא רָאנ טינ ןיוש םעטָא סיוא ריא טלעפ'ס .רעכעה
 עמ .ןגיל וצ טעב ןיא רָאנ עליפא ןיוש רָאנ ,טעב ריא ןבעל רעמיצ ןיא
 -אי ,רעטקָאד-זיוה ןקידנעטשאב םעד רָאנ טשינ ןפורעג טאהעג ןיוש טָאה
 .ןיקסװָאקשאּפ א םענייא -- םענייא ךָאנ םיא טימ ןעמאזוצ רָאנ ,ןיקסווָאנ
 ןוא ,ןדראבנקאב טימ ךיוא ,ליטש יוזא ךיוא ,רענעי יװ ,רעטלא אזא ךיוא
 ײז ןעמ טָאה ,לאפ ןטסנרע ןא ןיא ,לָאמ סעדעי סָאװ ,קאילַאּפ א ךיוא
 יד ,עטסנרע עמאס יד -- יז לַײװ ,םויליסנָאק א ףא ןפורעג ייז ,טרָאּפעג
 ףא ןוא ףליה ףא ןעמ טָאה ייז ןופ ןוא ,טָאטש ןופ סרעסייוו עטסערג עמאס
 .טראוועג טרָאװ טוג טצעל א

 -נארק רעד אב ליטש ןוא גנאל ןסעזענּפָא לָאמ סָאד ךיוא ןענַײז עדייב
 סָאד -- ןטכארטאב וצ יז ןגיובעגנָא ךיז רענייא טָאה לָאמא .טעב סרעק
 ןוא--- ןקוקוצנַײרא ןגיוא יד ןיא ריא ףיט ןוא ,סיפ יד ,םענָאּפ סָאד ,בַײל
 ןוא ,טעוועלאשזעג טינ טַײצ ןייק ןבָאה ייז .רעטייווצ א לָאמשרעדנא ןא
 -עגרעביא עליפא לָאמ עכעלטע ,טיזיוו םענייא םעד סייב ,ןטכארטאב סָאד
 ףא ךָאנ ךָאנרעד ,שילוּפ ףא רעירפ ,ךיז ןשיװצ ,ליטש ןבָאה ייז .טרעזאכ
 עמ סאשעב ,ןייגקעווא םאב ןוא .טדערעגכרוד ךיז עליוכ ןגעוו ,ןַײטאל
 טָאה עמ ןוא סאג ןיא ןוא ףיוה ןיא ,ריט רעד וצ טיילגאבסיורא ייז טָאה
 טינ טקעמש'ס זא ,סלאפנלא ,ןרעה טרָאװ קידנרעכיזראפ א ייז ןופ טלָאװעג
 יא ,ָאי יא ,טיירדעג ןיהא יא רעהא יא ךיז ענעי ןבָאה -- ,ענָאקאס ןייק טימ
 םיריוטקָאד :ןבעגעג טינ טרָאפ עקאט גנורעכיזראפ יד ןוא ,סע טסייה ,ןיינ
 .ןפלעה ףראד טָאג ןוא ,ףראד עמ סָאװ ,ןבירשראפ ןוא ןָאטעג ןבָאה

 טינ זיא'ס זא ,ןעזעג טָאה עמ ...טסּוװעג ןיילא ןעמ טָאה סָאד ,ריד לָאמ
 -ראפ ןדייר-שיליוּפ רעייז ןופ טָאה ,ןאמ סעקמאכענ ,רעשטנעל םעכָאנ .טוג
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 ךיז ןבָאה ןַײטאל םענענאטשראפיטשינ םענופ ןוא ,טלאה עס יװ ,ןענאטש
 ןטיילגאב ןופ קידנעייגקירוצ זא ,יוזא .ןסױטשעגנָא עקירעביא יד ךיוא ןיוש
 :ןָאטעג גָאז א ,ןעלעטיג וצ ,רעגיווש רעד וצ םעכָאנ טָאה ,םיריוטקָאד יד

 --?ןעמ טוט סָאװ .ןַאט ןעז סעּפע ףראד עמ ,טוג טינ זיא'ס ,רעגיווש --
 ןכָארבעגסיױא ןייועג שלבצנאמ בלאה א  טימ ,ןריולראפ רע טָאה

 ,טַײװ יוזא -- ןטלאהעג טַײװ רעייז ךיוא ןיוש טָאה עליוכ רעד ןיילא
 ןוא ,טנייוועצ ךיז ,רעדניק עריא ףא קידנקוק ,יז טָאה לָאמנייא טשינ זא
 ןוא רעטָאפ ריא ראפ רעטרעוװ עניוזא ראפ טלעטשעגּפָא טשינ ךיז עליפא
 יז ךיא זָאל ןעמעוו ףא ...עמאמ ...עטאט , :יװ ,ןעגנערבוצסיורא רעטומ
 .??רעדניק ענַײמ ,רעביא

 -עגקעווא ךיז "דלעפ , ןפא ןגרָאמירפ א לָאמניײא עלעטיג טָאה טלמעד
 םאב ןפלעהוצ ריא ,םיוויורק עמערָא רָאּפ א ךיז טימ קידנעמענטימ ,טזָאל
 -- ןעגנערבוצטימ ךעלּפמעלילרעַײמ יד ןופ למיוב םעד ןוא ןטסעמ-םירָאװק
 .ןרימשוצסיוא םיא טימ עקנארק יד עלוגס א

 סָאװ ,"רעמורפ רעד וינעייל , ןופ רעווייק ןפא ןעמוקעג רעִירפ זיא יז
 ןדיירוצסיוא ךיז רעצרעה עטסרעווש יד טימ רעבַײװ ןעמוק ןגעלפ ריא וצ
 רעד ךָאנ גנאל ןיוש ןבָאה עכלעוו ,לשַָאמעל ,סערָאקא יװ ,ןענייווּוצסיוא ןוא
 ןכיגניא רָאג ,ןכיגניא ןלעװ ייז ביוא ןוא ,טאהעג טינ רעדניק ןייק ענעסאכ
 ןעמוק ןגעלפ'ס .טעג ןבעג ןזומ ןאמ רעד ייז טעװ ,ןרעוװ ןפלָאהעג טינ
 ןבָאה ןוא ,עסיורג ןופ יװ ,עניילק ןופ ,רעדניק עקנארק ןופ סעמאמ ריא וצ
 .ןסירעג ןדלאווג ןוא סעליוק טימ רעווייק ריא ףא טרָאד ךיז

 -ָאוק ערעדנא ףא ךיוא יו ,טרָאד -- טנייװעגנָא ךיז טָאה עלעטיג ךיוא
 ,טַײקירעזײה ריא סעמכאמ ןוא ,ןעוועג ןשָאל ןָא ןיוש טאמיק זיא יז .םיר
 ןוא ןעוועג זיא יז ּוװ ,ןענעקרעד טינ ריא ףא לָאז רעטכָאט יד יידעק ןוא
 רעד גָאט ןצנאג םעד ןעזעג יז טָאה ,ןריױװעגנָא לָאק סָאד טָאה יז סָאװראפ
 .ןזַײװ טינ ריא וצ ךיז ןוא ןדַײמסױא רעמיצ סרעטכָאט

 רעגרע ץלא ךָאנ זיא רעטכָאט רעד זא ןוא ,ןפלָאהעג טינ טָאה'ס זא ןוא
 -כָאט רעד ןופ ןעוו ,סטכאנוצסעבאש א םענייא ןיא ,עלעטיג טָאה ,ןרָאװעג
 -נָא ךיז ,ןעמוקעגסיורא סעַידעי עטכעלש רָאג ןיוש ןענַײז רעקלא סרעט
 ןוא ,ןטיילגאב וצ יז ףא טסניד ערעטלע יד ןעמונעגטימ ךיז טימ ,ןָאטעג
 .ןַײרא לכעלוש ןטנעָאנ א ןיא זיא

 ןענאטשעג זיא לכעלוש סָאד .טנװָא ןיא ךעלטעּפש ןעוועג ןיוש זיא'ס
 טינ ןלוש ענייק טרָאד ןענַײז לאלכיב ּוװ ,סאג רענעי ןיא סמאזנייא ןא
 -טכיל ןופ -- סעכָאלעמלאב עניימעג רָאג ןופ -- ,םעד רעסיוא ,ןעוועג
 ,לכעלוש אזא ןיא זיא לָאמשרעדנא ןא .ךיז טכאד ,רעיירדלקירטש ןוא רעִיצ
 רענייק ,טסוּפ -- סטכאנוצסעבאש עדאיל א ןיא ,ָאש רעטעּפש אזא ןיא
 עזָאלמײה עטקיטעּפשראפ רָאֹּפ א טימ סעמאש רעד רָאנ ןיילא ןוא ,ָאטינ
 סָאד .ןעגנערבראפ לצענאק קיטיוק ןיילק א אב טלמעד רעייגקידייל רעדָא
 .ןעוועג ןשטנעמ טימ לופ טאמיק ןוא ןטכיולאב לכעלוש סָאד זיא -- לָאמ
 ,םינָאינימ רָאּפ עשּפיה א ,עלא זיא עמ .ועטמָאי לקיטש א ןעוועג זיא'ס
 ּוװ ,ןענאטשעג ןוא ןסעזעג ,טַײז-װערַײמ ןיא סָאװ ,שיט א םענייא םורא
 רערעדנא ןא רעדָא ןזאכ ןימ א -- דַיי א רענייא טָאה ,שיט םאב ,טרָאד
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 סעקניּפ א סעּפע ןיא ןוא טאהעג רעדעפ-ןוא-טניט ךיז ראפ סעּפע -- רעװ
 .ןבירשעגנַײרא

 -אב ןוא ,רָאי סָאד רָאי-רעגנוה א ןוא טַײצ עטכעלש א ןעוועג זיא'ס
 ,סרעדנוזאב רָאג ןוא .סעכָאלעמלאב ראפ טכעלש ,ךעלדנעטשראפ ,סרעדנוז
 -אב רעד ךיוא זיא ,טוג זיא טַײצ יד עליפא ןעוו סָאװ ,עניוזא ראפ ךָאנ
 ןיוש ךיז ןעמ טייגאב ,טוג טינ זא ,טארפיב ,קידלאווג טינ יז ןיא ףראד
 עניוזא ראפ טבַײלב ןטַײצ עניוזא ןיא ןוא .ייז ןָא ןצנאגניא רָאג ןוא עדאווא
 רענייק סָאװ ,ענעסיוטשעגקעװא ,עמערָא ראפ -- סעכָאלעמלאב ןטרָאס
 ףערטאב ןוא ןעזנָא םוש ןייק ןבָאה ייז לַײװ ,ייז ףא םוא טינ ךיז טקוק
 -ערָאה סעכָאלעמלאב ןשיווצ ,ענעגייא ןשיװצ טשינ ןוא ,לאלכיב טָאטש ןיא
 -נעמאזוצ ךיז :סנייא רָאנ טלמעד ייז ראפ טבַײלב -- ,עליפא סעקינשאּפ
 לָאז ןאמ-ערוועכ רעדעי ,דילגטימ רעדעי ּוװ ,ןדנירג ?ערוועכ , א ,ןבַײלק
 -ָאק לָאצּפָא-דילגטימ םענעבילקעגנעמאזוצ םעד ןופ טַײצ רעטכעלש א ןיא
 עכעלטע רעדָא ,סעבאש ףא לברעק א ןעַילעגסיױא לָאמא ןעמוקאב ןענ
 ךיז ןדנירג ּוװ ןוא .ךָאװ רעד ןטימניא ףא ךיוא לָאמא טיורב ףא ןשַארג
 -אש ןעַײרפ א ןיא ,ךעלנייוועג ,לוש ןיא ,ךעלנייוועג -- ?סערוועכ עניוזא
 םענופ טורעגסיוא ,ןעמונראפ טינ ןענַײז טַײל-ערוװעכ ןעוו ,סטכאנוצסעב
 ראפ לָאז רע ,ףורעד דַיי א ןיוש ךיז טניפעג קידנעטש ּוװ ןוא ,סעבאש
 םעד רעַירפ ,ןבַײרשנָא סעקניּפ םעד סעיסיוא עטעוויסקעגדןַײפ טימ ןעמעלא
 םיסָאקניּפ ןופ ךעסונ רעד יװ ,ץלא -- סענָאקאט יד ךָאנרעד ,טאלבראש
 ,טנעה ייווצ טימ רעדָא ,טלָאמעג טאלבירעדָאפ ףא ךעלעגייפ טימ :טרעדָאפ
 זא ,ןעמיס א ףא ןוא טפאשרעדורב ףא ערעדנא סָאד סנייא ךיז ןקירד סָאװ
 .ןציטש וצ ךיז וצ ןגָאז ערעדנא סָאד סנייא

 ןוא סעקניּפ םעד ןקיטראפסיוא םאב ןיוש דיי אזא ןיא לָאמ סָאד ךיוא
 -עגָארטראפ א -- ןסעזעג טַײל-ערוװעכ יד ןופ ןעמענ יד ןבַײרשנַײרא םאב
 סענעּפ ןוא ןטניט עטרילָאק-ןדיישראפ יד טימ רעטקיטפעשאב-קראטש ,רענ
 יד סעכַאלעמלאב-ןדִיי ןבָאה ּפָאק ןַײז רעביא .םיא םורא ןוא םיא ןבעל
 -ָאלעמ ןַײז אב רעלטסניק-סקלָאפ םעד ,טקערטשעג סרעּפרעק ןוא רעזדלעה
 ןלָאז יז ,ןַײז קיטראפ ןיוש טעװ ץלא ןעוו ,ךָאנרעד ךיוא זא ןוא ,ןעז וצ עכ
 .ןגיילקעווא -- ,ןָאק עס רעװ -- סעמיסכ ערעייז

 עניוזא ןיא לאלכיב יװ ,טגיילעגפוא ןוא קידלמוט לסיב א ןעוועג זיא'ס
 יז עכלעוו ,ךאז א ןופ סעוויוט ןוא סטוג ןטראוו ןשטנעמ ןעוו ,ןטנעמָאמ
 עליפא ןוא ,ןעמונעגריפ ןוא טכארטראפ עייד ןייא טימ ןוא קיניײא ןבָאה
 ןטימ -- טצעל ןטימ ףיונוצ ךיז ןגייל ,טלמעד ,טרָאד יװ ,םינָאצּפאק ןעוו
 ...ןבָאה ייז סָאװ -- ,ןצּפאק

 טשרעוצ יז טָאה'ס .ןזיוואב טסניד ריא טימ עלעטיג ךיז טָאה טלמעד טָא
 ןוא ,שעדוקנרָא םוצ וצ ךַײלג זיא עלעטיג זא רָאנ .טקרעמאב טינ רענייק
 טָאה ,ןלאפ עניוזא ןיא ךיז טריפ'ס יװ ,םענייק אב ךיז קידנגערפנָא טשינ
 לָאק ןטשרע ןטימ סיורא ןוא ןָאטעג םענראפ א קישאר סעכיורָאּפ םעד יז
 לָאמאטימ עלא ןבָאה טלמעד טָא -- ,קיניײװניא ןופ סָאװ ,סעריוט יד ראפ
 ךַײלג ןוא טעװערעקעגסױא ךערזימ וצ טַײזיװערַײמ ןופ ּפעק יד
 :ןעזרעד
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 א ,סיוא טזַײװ -- ענייא .ןזיוואב לוש ןיא ךיז ןבָאה רעבַײװ ייווצ סעּפע
 ןטיילאב םוצ רָאנ ,םענָאּפא ,זיא ןוא ,ןבילבעג טַײז רעד אב זיא -- טסניד
 ןזיא ,עריא זיא טיונ יד סָאװ ,יד ,עטייווצ יד ןוא ,ןרָאװעג ןעמונעגטימ
 .ןעמוקעג ןענַײט סעריוט יד ראפ ןוא שעדוקנרָא ןראפ

 זא .זיא עקיטפרעדאבטיונ יד רעװ ,טסּוװרעד ךיוא ךיז ךַײלג טָאה עמ
 טָאה ןאמ ריא ּוװ ,סאג רענעי ןופ עטסּוװאב-סיורג יד ,עלעטיג זיא סָאד
 טגעלפ ,סעבאש עלא ,רעמוז ןיהּוװ ,טאהעג ףיוה ןשיצירּפ ןטסּוװאב םעד
 ןיא ,ןיהא ,סאג רענעי ןופ רענױװנַײא יד סרעדנוזאב ,טָאטש עצנאג יד
 סָאװ ןוא :עצענערק רעטלאק רעד ןופ רעסאוו ןעקנירט ןעמוק ,ףיוה םענעי
 רעד ףא ,בוטש רעד ףא קוק א טּפאכעג ךיוא ןיוש ןעמ טָאה ןעקנירט ןסייב
 ןרעמאק יד ףא ,ףיוה ןטרעטסאלפעג ןפא ,עווָאכראה רעשיריווג רעקידלאווג
 ןוא ;ןסָאלשראפ ןעוועג סָאלש א ףא זיא רעכלעוו ,דָאס ןפא ןוא ,ןלאטש ןוא
 ייברעד טַײלעמערָא ןוא ,עניק טימ לופ ןעוועג ןענַײז ַײברעד ןגיוא עלא
 ןעמ טָאה טציא .סניוזא ןעוועשטניוו קידנענעק טינ ךיז ,טצפיזעג ןבָאה
 םענופ בַײװ סָאד ,עטנריווג עטסוװאב יד ,עלעטיג ,יז זיא סָאד זא ,ןעזרעד
 א ןעמוקעג ,סיוא טזַײוװ'ס יו ,רעהא ,רעבשאמ עשיומ ןופ ,ריווג ןטסוװואב
 .ןענייווּוצסיױא ערָאצ

 יד ךיוא ןוא סעקניּפ םאב טעברא יד טָאה עמ .ןבילבעג ליטש זיא עמ
 ןיא טמוק יורפ א ןעוו ,ךיז טריפ'ס דימָאט יװ ,ןסירעגרעביא ןכערּפשעג
 -וואד ןטימ עמאס ןיא עליפא ןעוו סָאװ ,ןטעב ןַײרא לוש רעשלבצנאמ רעד
 רעביא ןעמ טסַײר ,עליפא עטסמורפ עמאס יד וצ טמוק יז ןעוו ןוא ,ןענ
 -ךיוה ריא טעװ ,יורפ יד ,ענעי זיב ,סיוא טראוו עמ ןוא טרָאװ ןבלאה ןפא
 .ןקידנעראפ ןוא ןבעגסיורא טעבעג ןוא יירשעג קידלאווג

 -ןרָא ןופ ףיט רעד ןופ ןוא ,ןגיוושעג טָאה םעליוא רעד .טציא ךיוא יוזא
 טרעהרעד ךיז טָאה ,ּפָאק ןטימ ןלאפעגוצ זיא עלעטיג ןיהּוװ ,סיורא שעדיוק
 ןוא ןלעױּפ טינ ןפיוא-םושעב ןעק סָאװ ,רעטומ א ןופ ןייוועג ךעלרעמָאי א
 טימ ,ןטסעב ריא טימ ןדייש ךיז ףראד יז זא ,קנאדעג םעד ןזָאלרעד טינ
 א ןיילא ןיוש -- דניק א ראפ סָאװ ךָאנ ןוא ,דניק א טימ -- ןטסביל ריא
 .רעדניק ןופ רעטומ א ןיילא ןיוש ,ענעסקאוורעד א ,עסיורג

 יו ,רעמ ךָאנ רעשפע טענַײטעג שעדױקנרָא ןראפ טציא טָאה עלעטיג
 -לאב ןדִַיי עמערָא ."דלעפ , ןפא םירָאװק יד ראפ געט עקינייא טימ רעִירּפ
 ךיז טָאה ,טדערעג קירוצ ,שטָאכ ,טרעיודאב ,ךעלריטאנ ,ןבָאה סעכָאלעמ
 דניק א -- ךיז טכאמ ךאז אזא ןעוו ,םיא אב זא ,טנַאמרעד רענייא רעדעי
 ןטעב ןעמוק סָאד עליפא זיא--- רעוו רעדנא ןא רעדָא ,בַײװ א ,קנארק זיא
 ,ךעלטירטוצ ןוא ַײרפ סנייצלא ןעמעלא ראפ זיא לוש יד שטָאכ ,לוש ןיא
 זיא עכלעוו ,ןעלעטיג אב ,טציא ָאד יו ,אזא טינ ןוא שרעדנא רָאג ךָאד זיא
 ןימ א טימ ָאד טציא ךיוא :םענעגייא ןא רָאג וצ יװ ,ךיז וצ יװ ,ןעמוקעג
 ןוא ,ןטײלאב וצ יז ףא טסניד א טימ ,סנטשרע ,יװ ,טיירב רעשיריווג
 ךַײלג ,לעטש אזא טימ ןוא ,עניוזא -- ןיילא טָאג וצ סענַײט יד ךיוא עליפא
 ,ערעדנא יו ,וועיוכעמ רעמ ריא זיא רע

 עליפא רָאנ ;ןעװעג ענאקעמ טינ ,ךעלריטאנ ,ןבָאה סעכָאלעמלאב ןדיי
 טימ ךַײלגראפ רעד ןטעבעג ייז אב ךיז טָאה טַײצ-ערָאצ ָא-אזא ןיא ךיוא
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 רעייז וצ ןעמוקאב טינ ,טציא עליפא ,ךיז טָאה ךַײלגראפ רעד ןוא ,ריווג א
 ןוא סעמאש םעד ןפורעגוצ עלעטיג טָאה ןייוועג ןכָאנ דלאב לַײװ .ןטסנוג
 .טינ ןענָאק ,עמערָא יד ,ייז סָאװ ,סָאד -- זאג ןוא טכיל ףא ןבעגעג םיא
 ,לָאז עמ ,ןקנָאשעג סעּפע ןיילא סעמאש םעד ןוא לוש רעד ףא טָאה יז
 ןראפ ךיוא טָאה יז .ןענוואד םאב ןבָאה ןעניז ןיא עליוכ ריא ,סע טסייה
 ןעוו ,טציא ,ייז ךיוא זא ,טעדנעּפשעג עקשאמ ףא עטלמאזראפ יד ןייגקעווא
 א ןדנירג יו ,ךאז-עווצימ א ןָאט ןעייג ייז ןוא טגיילעגפוא ייז אב זיא'ס
 ךיוא ייז ןלָאז ,גנודנירג רעד דעװָאקעל ןעקנירט ןלעוװ ייז זא זיא ,ערוועכ
 .ןשטניוו עמיילש-עופער א ריא ןוא ןעקנירט טנוזעג סרעטכָאט ריא ראּפ

 -נָא עטעדנעּפשעג סָאד ןרעג ןוא ,טגָאזעגוצ ,ךעלריטאנ ,ריא טָאה עמ
 יד יז טָאה ,טקידנעראפ ץלא סָאד טָאה עלעטיג זא ,טלמעד ןוא .ןעמונעג
 -ייג געוו ןפא ןוא .קעווא לוש ןופ ריא טימ זיא ,ןפורעגטימ ךיז טימ טסניד
 ךָאנ דימָאט יװ ,עטקַיוראב ןוא עטרעטנומעגפוא ןא לסיב א ןיוש ,קידנע
 -נילעג טרעוװ טימעג סָאד ןוא ךיז טקראטש גנונעפָאה יד ןעוו ,ןייוועג א
 טָאה יז ןוא ,ןעמוקעג גנורעדניל ןימ א קנאדעג ןפא ךיוא ריא זיא ,טרעד
 -עוו ראפ ,יד ץוכא ,ךיז טכאד ,יז טָאה טַײצ ָא-אזא ןיא זא ,טנָאמרעד ךיז
 ,ןצעמע סעּפע ךָאנ ךיוא ,ןטעבעג געט עטצעל יד ןוא טנַײה טָאה יז ןעמ
 -- רעטלא זיא סָאד .ןסיגסיוא ץראה סָאד טנָאקעג טלָאװ יז ןעמעוו ראפ
 ,ןעמונעגסיורא ןשטנעמ ןופ ןוא טַײװ יוזא ,ךיז טכאד ,זיא רעכלעוו ,רענעי
 א יװ רעדָא ,דניק ןגייא ןא יװ ,טנעָאנ יוזא טַײצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא
 ןוא ...ןגיילסיוא ,טסדנימ א זיב ,ץלא ןָאק עמ ןעמעוו ראפ ,רעקיליײה ןימ
 עלעטיג ךיז טָאה -- ,ןבָאה ןעניז ןיא סָאד ןעמ ףראד ,סלאפנלא ןוא ,ָאי
 ,קידנעמוקוצ בוטש רעד וצ ,טגָאזעג

 טָאה בוטש יד זא ,רעטעּפש םורא געט עקינייא ןיא זא :ךעלקריוו ןוא
 -יוװ-ךָאנ ןוא ןטיזיוו-ווערע טימ ןוא סעופער טימ ןקעמש טרעהעגפוא טינ
 -עג ןופ ךיוא ןענַײז טַײצ רעבלעז רעד ןיא זא ןוא ,םיריױטקָאד ןופ ןטיז
 םייהא רעטרעטצניפראפ רעמ לָאמא סָאװ גָאט עלא ןעלבצנאמ יד טפעש
 קנאדעג ןדניל ןטכארטראפ ריא ןיא עלעטיג לָאמנייא ךיז טָאה ,ןעמוקעג
 ךיק ןופ ןריפ סָאװ ,ּפערט יד ךרוד ךעלעמאּפ-ךעלעמאּפ זיא ןוא טנַאמרעד
 ,ףורא ,לביטשרעבייא ןיא ןרעטלא וצ

 עלעטיג זא ,ןקרעמאב טנָאקעג ןעמ טָאה ,ּפערט יד ףא קידנעײג ןיוש
 זא ,ןכלעוו וצ ,אזא וצ טינ .הד .ןכַײלג ריא ןייק וצ יװ ,טינ טציא טייג
 טמוק עמ זא זיא ,םענעי וצ ןייג ךיז טזָאל עמ זא ןוא ןעיניא ןא טָאה עמ
 ןוא ּפָאק ןיא ןעיניא םעד ןיוש ןעמ טלאה ,ריט רעד ראפ וצ טנעָאנ ןיוש
 ךיז ףראד עמ עכלעוו טימ ,רעטרעוו יד ןוא ןעקנאדעג יד ךיז טוט עמ
 עלעטיג .ןיינ .ןעגנערב גנונעדרָא ןיא ןוא ןרעדייססיוא ,םענעי וצ ןדנעוו
 ןיהּוװ רעבָא ,ןעוװעג ןעמונראפ ןטיונ עריא טימ רָאנ טציא רעקירעד זיא
 טסּוװעג .טסּוװעג טינ טאמיק יז טָאה ,טריפעג יז ןבָאה עריא סיפ יד
 ןטרָאד טעװ יז סָאװ רעבָא ,יז יז ןריפ ןרעטלא וצ ,ךיז טכאד ,זא ,רָאנ
 -עג טינ רעטַײװ יז טָאה -- ןטלאה ןוא ןריפ ךיז יװ ןוא ,ןגָאז סָאװ ,ןָאט
 .טסּוװ

 וצ לַײװ .ןריולראפ ןוא ןקָארשרעד רעטלא ךיז טָאה ,ןַײרא זיא יז זא
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 זיא ,לעװש ןַײז ןטערטרעבירא ןלָאז ענעסקאוורעד ןוא עסיורג זא ,םעד
 ,בַײװ סעשיומ רעדורב ןַײז ,עלעטיג טארפיב ,ןעוועג טניווועג טינ ךָאד רע
 ןעוועג ךעַירטאמ ןיוש ךיז טָאה ןיילא יז ביוא זא ,ןענאטשראפ טָאה רע סָאװ
 -נרע ןא רָאג-רָאג סיוועג ןיוש ךָאד יז טָאה זיא ,ןייגפורא ,םיא וצ ,רעהא
 ריא ראפ רעדָא ,םיא ראפ רעדָא סָאװ ,אזא -- טכארבעגפורא ןעיניא רעטס
 .טכארבעג טַײהנגעלראפ ןיא םיא טָאה סָאד ןוא .קיטכיוו רעייז

 -רעד ןוא ןטָארטעגרעבירא לעווש ןַײז רָאנ טָאה יז זא ,רעדיוו ,עלעטיג
 -- ןביוהעגפורא רעהא ךיז טָאה יז ,ךעלטנגייא ,ןעמעוו בילוצ ,םעד ןעז
 טינ םיא ןופ ,טגָאזעג יװ ,יז טָאה טונימ א רעַירפ זיב יו יוזא זיא ,ןרעטלא
 -עג א ,ןגיוא יד ראפ קידנבָאה ןיוש םיא ,טציא רעבָא יז טָאה ,טרעלקעג
 ,םעד טימ סיורא ןענעק וצ יידעק ,ןעמענ םיא וצ טזומעג גנולעטש עסיוו
 ףא טָאה יז .טכארטראפ םיא עייגענעב ןוא טאהעג ןעניז ןיא טָאה יז סָאװ
 -עג רעסעב ןעװעג רע זיא טציא שטָאכ ןוא ,ןָאטעג קוק א ףעקייט םיא
 ףא ךָאד רעבָא יז טָאה ,ןעזעגסיוא רעסעב ליפ ךיוא טָאה רע שטָאכ ,טדיילק
 -נָא עקאט םיא יוזא ןוא ,טקוקעג ,וועשַיי ןופ טינ סָאװ ,םענייא ףא יוװ ,םיא
 רעבָא סָאד סָאװ ,םאט ןקיליײה בלאה א ראפ רעדָא ,דניק א ראפ :ןעמונעג
 -נערבוצסיורא אזא ראפ עקפאד ,ךָאנ טפלעה ,טרעקראפ רָאנ ,טינ טרעטש
 ראפ טינ -- ,אזא ראפ טינ ןעוו סָאװ ,ןכאז עניוזא ןלייצרעדסיוא ןוא ןעג
 ןוא ןרָאלק ןטנוזעג א ראפ רָאנ ,םאט ןבלאה ןייק ראפ טינ ,דניק ןייק
 .סניוזא סיורא טינ לָאמנייק ןעמ טגנערב -- ןקידנאטשראפ

 טימ יװ ךַײלג ,סעמָאדקאה םוש ןָא ןָאטעג גָאז א ךַײלג םיא טָאה יז
 ןָא יז ראפ ןָאק עמ ןוא קירעביא רעטרעװ עקירעביא ןענַײז עניוזא
 :ןָאטעג גָאז א ךַײלג םיא טָאה יז-- ,ןטערטוצ ןעיניא םוצ סעדערָאפ םוש

 -נסיוו טשינ ,טקאהראפ ךיז יז טָאה ָאד רָאנ -- ...סָאװ ,רעטלא ,וד --
 א לסיב א ,עקאט סעמע ,ךיז ראפ קידנעעזרעד ןוא ,?סָאװ, סָאװ ,קיד
 -ראפ טימ שטנעמ א ןיוש טרָאפ רעבָא ,םענעריולראפ ןוא םענעקָארשרעד
 -פוא ןוא גנוטכא סָאמ עטסדנימ יד שטָאכ ךיז וצ טרעדָאפ סָאװ ,דנאטש
 ,טגָאזעג םענעי ראפ ןרעװ סָאװ ,רעטרעװ יד סָאװ ןוא ,טַײקמאזקרעמ
 א םורעד ךיז יז טָאה -- ,ןרעװ טגָאזעג ןיז טימ ,םענָאּפלָאקלא ,ןפראד
 ןטימ ןוא ,טּפאכעג ךיז יז טָאה דלאב רעבָא :עלעטיג ,ןריולראפ עלַײװ
 -אב רעבלעז רעד טימ ןוא ,ןעמוקעגפורא זיא יז ןכלעוו טימ ,ליפעג ןבלעז
 -- ,םיא וצ ןעגנאגעגוצ ןטונימ עטשרע יד זיא יז יװ ,דניק א וצ יװ ,גנויצ
 -ניא :טצעזעגרָאפ טציא דייר בײהנָא ריא יז טָאה ,רעדיוװ ,ןבלעז ןטיימ יונעג
 טרָאפ טגָאז עמ יװ ,טעקאנעגּפָא ןצנאגניא ,ליוה ןצנאגניא ,ןפָא ןצנאג
 ,ןקיליײה ןבלאה א ראפ רעדָא ,םאט א ראפ רָאנ לָאמא

 -ייא ןא זדנוא טסיב סָאװ -- ,טגָאזעג םיא יז טָאה -- ,רעטלא ,וד --
 רימ זיב ,טאהעג ןָאט וצ ליפיוזא ריד טימ ןבָאה רימ סָאװ ןוא ,רענעג
 טסציז סָאװ ,וד ;עפוטש רעקיטציא רעד וצ זיב ןגיוצרעדפורא ךיד ןבָאה
 -עגפורא ריד טרעװ ץלא ןוא ,טשינרָאג ןופ טשינ טסייוו ,ןביוא ָאד ךיז
 -זיוה רעזדנוא ראפ טגעמעג טציא טסלָאװ ,גַײטש ןיא לגיופ א יװ ,טכארב
 רימ ,ןענערב ןטנוא רימ לַײװ ,ןטעב זדנוא ראפ ,ןלעטשנַײא ךיז דניזעג
 ?רעטלא ,טסרעה וד ,רעטנוא ןעייג ןטנוא
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 ןופ ןוא דניק א טסיב וד לַײװ ?טינ טסייטשראפ !?טינ טסייוו וד --
 רעזדנוא זא ,סישייר ,ןסיוו טספראד וד רעבָא .ןעמונעגסיורא טלעװ רעד
 -ראפ ןוא ןייג טלעוו רעד ןופ ןכיגניא רָאג ,עלילָאכ ,זדנוא ןָאק עקמאכענ
 וד ,--) ערעזדנוא ןטפעשעג יד זא ,סנטייווצ ;טַײצ רעד ראפ ןרעוו ןטינש
 דייר יד ןטימניא יז טָאה -- ??ןטפעשעג , טסייה'ס סָאװ ,רעטלא ,טסייוו
 טרָאװ סָאד טָא זא ,קידנעַײז רעכיז טשינ יװ ,עגארפ א טלעטשעגנַײרא
 -ַײז ןטפעשעג ערעזדנוא זא ,(...ןרעטלא ראפ לופגנוטַײדאב ןוא רָאלק זיא
 ןרעזדנוא םעלא טימ ןזומ ,ךעלגעמ ,רימ ןלעװ דלאב זא ,לפָאש יוזא ןענ
 -- בוטש רעד טימ ךיוא יװ ןוא ,ןיילא ןטפעשעג יד טימ יװ ,ןדייש ךיז
 ?רעטלא ,טסרעה זוד -- .ןביוא וד ןוא ןטנוא רימ

 יו ,ןרעטלא ראפ טשינ -- טנייועצ ליטש עלעטיג ךיז טָאה ָאד ןוא
 ןעמ טָאה ,ןרעטלא ןופ לַײװ ,ןיילא ךיז ראפ רָאנ ,ןעוװעג ןעז וצ זיא'ס
 -עג טינ טשינרָאג רעמ ףא ,דלושמוא ןַײז רעסיוא ,יז טָאה ,ןעזעג רעדיוו
 -נייוועג א ,ןרעדנא ןא ןופ יװ ,ןטסיירט יז לָאז רע ,טראוועג טינ :טראוו
 א טאלג ריא טימ לָאז רע ,טראוועג טינ ךיוא יװ ,ןטנעָאנ ,ןטנוזעג-ךעל
 טָאה יז .ןיינ .ןדיירסיוא ץראה סָאד ריא ךָאנרעיוזא ןוא ןריפראפ סעומש
 ,םעד ףֹא עליפא קידנקוק טשינ ,טנייוועג ריא ךיז טָאה'ס לַײװ ,טנייוועג
 ןיא ןיילא ןעוועג טלָאװ יז ךַײלג רָאנ ,ריא ראפ טייטש רעדָא ,טציז סָאװ
 .טנייוועג טנעוו עמוטש ,עליוה יד ראפ טלָאװ יז ךַײלג ןוא ,רעמיצ

 -עג טָאה רע טשינ .ןשָאל ןָא ןוא טנעה ןָא יו ןענאטשעג זיא רעטלא
 ןוא טקעלקעג טומ ןייק םיא טָאה'ס טשינ ,ןטסיירט וצ יז סָאװ טימ טאה
 ,ןטנעמָאמ עניוזא ןיא ערעדנא אב יװ ,וצרעד סעליגער ןייק טשינ ךיוא
 ךָאנ רע זיא ףורעד .ןרעגנירגראפ ערָאצ א ןיא ןטייווצ א ףראד עמ ןעוו
 טינ טשינרָאג טָאה רע .ןעוועג וװעשִיי ןופ טַײװ ןוא ןפלָאהאבמוא סעמעעב
 םעד טלָאװ רע ךַײלג ,יוזא ןענאטשעג ןוא סאלב ןעזעגסיוא טָאה ,טגָאזעג
 .ןָאטוצניהא ןיהּוװ טאהעג טשינ ןגיוא יד ןוא ּפָאק

 רעדיוו יז טָאה ,טנייוועגסיוא ליטש רעד ןיא ךיז טָאה עלעטיג זא ןוא
 -ּפָארא טאהעג ביײהנָא םוצ ךיז טָאה יז ןכלעוו ףא ,לקנעב ריא ןופ ,ליטש
 א יוזא טאלג ןרעטלא וצ ןיוש ןייגקעווא ןראפ ןוא ,ןביוהעגפוא ,טזָאלעג
 ןליפ ןַײז -- ןיילא םיא ךעַײש ןענַײז סָאװ ,ןלאפ טזָאלעג רעטרעוװ רָאּפ
 :םיא טלעפ עס סָאװ ןוא ךיז

 ,ףראד רע סָאװ ,ןגָאז רע לָאז ?םיא טלעפ סָאװ ?םיא סע טייג יו --
 ...ןקישפורא ןעז םיא ןעמ טעװו

 ,ּפָארא זיא יז
 ,סָאד ןפיוא ןרָאלק א רָאג ףא ןעוועג ןבעגעג ןרעטלא ןיוש זיא ָאד ןוא

 -יטכיר יד -- ןעמוקאב רָאלקמוא ךָאנ ןעלרעיימ ןופ רעִירפ טָאה רע סָאװ
 ,סָאד ךיוא יװ ,סיוא יוזא טַײצ עטצעל יד ןעעז עלא סָאװראפ ,עביס עק
 רעכלעוו ןגעוו יו ,ךאז אזא ןגעוו עליפא טָאה עשיומ רעדורב ןַײז סָאװראפ
 ךערּפשעג ןסיוועג םעד טכאנרעדפא ןסיוועג םענעי ןיא םיא טימ טָאה רע
 .ןדייר וצ ןדַײמסיױא םיא טימ ןעזעג טציא ,טאהעג

 לריוג-בוטש רעד זא ,ןרָאװעג רָאלק ךיוא ,םעד רעסיוא ,םיא זיא'ס
 ןרירנָא ץיּפש-לגילפ א טימ ץעגרע םיא ךיוא ןכיגניא רָאג ,ןכיגניא ףראד
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 -עג טינ רע טָאה -- יוזאיו ןוא ןעוו .ןלאפ ןזָאל ןטָאש ןַײז םיא ףא ןוא
 -ַײז ךוזאב סעלעטיג טימ זא ,טגָאזעג םיא טָאה ליפעגרָאפ א רָאנ ,טסּוװ
 םיא זיא רעריא זא ,טקידנעעג טינ ןוא טּפעשעגסיוא טינ ןכוזאב יד ןענ
 סָאװ ,סניוזא סעּפע ןעמוק ךָאנ ףראד םיא ךָאנ זא ןוא ,רעטצעל רעד טינ
 ןוא ןעלצנַײרא ךָאק-בוטש ןקידנעמענלײטנָא ןטכער עמאס ןיא םיא טעװ
 -ייװ רע טָאה -- ?ןעמוקרָאפ טעװ סָאד ןעוו ...ןטַײװנופ ןזָאל טינ ןיוש םיא
 ןעמונעג יוװ ךיז רע טָאה ןָא טנעמָאמ םענעי ןופ רָאנ ,טסּוװעג טינ רעט
 -עג סָאד טָאה םורא טַײצ לקיטש ץרוק א ןיא ,קיטכיר ןוא .ןטיירג וצרעד
 ןעוועג זיא סָאד -- רענַײז רעטנעָאנ א רָאג ןיוש ,רענייא ןעוו ,ןפָארט
 ןעמוקעג ךוזאב ןטירד ןטימ םיא זיא -- עשיומ רעדורב ןַײז עא ןיילא
 .ןליופאב

 ןעוו ,טַײצ רענעי ןיא עמאס ,לָאמנייא טָאה'ס .ןכיגניא רָאג ןעשעג זיא'ס
 -סע ןיא טסניד ערעטלע יד ,ןגָארטראפ יוזא ןעוועג ןענַײז ּפעק סנעמעלא
 -ךיק ןייק בילוצ טינ זיא'ס זא ,ןעזעג טָאה עמ .טלעטשעגנַײרא ךיז בוטש
 ןָאטעגנָא עליפא ,ןעמוקנַײרא ןקיטציא ןבילוצ ,טָאה יז .ןעיניא-טסניד ןוא
 ךָאװ רעד ןטימניא ןטסניד ןעוט'ס יו ,ּפָאק ןפא עליישטאפ עקידסעבאש יד
 -ראפ ,רעדָא ,םיטאבעלאב עַײנ וצ ,?טרָא, ַײנ א ףא ןָא ןעמוק יז ןעוו רָאנ
 יז .?טרָא , ןטלא ןטימ ךיז ןענעגעזעג ייז ןוא קעווא ןעייג יז ןעוו ,טרעק
 ןוא עטמעשראפ א לסיב א ,רעמיצסע ןיא ךיק רעד ןופ קידנעייג ,טָאה
 ךַײלג ,טשיוװעג ּפיל עטשרעבייא יד עליישטאפ קע ןא טימ ,ערעכיזמוא ןא
 -רעטנוא אזא ףא רעדָא ,סעכילש רעטסנרע ןא רָאג ןיא ןעגנאגעג טלָאװ יז
 ךָאד .ןעגנערבוצסיורא ןוא ןריפוצסיוא סָאד ריא ראפ טינ זיא סָאװ ,גנומענ
 ןוא ןסיבעג ןסיוועג רעד יז טָאה ,סיוא טזַײוװ'ס יװ ,לַײװ ,ןעגנאגעג יז זיא
 עשירעגייטשי-ךעלמורפ עריא טיול סָאװ ,ךאז אזא ןגַײװשראפ טזָאלעג טינ
 .ןבעגסיורא טזומעג סָאד יז טָאה ,ןעגנוגיײצרעביא

 ןיא ןיילא ןעוועג טלמעד דָארג זיא עכלעוו ,ןעלעטיג וצ ןעמוקעג זיא יז
 -יל ןוא ןשָאלמוטש ןבלאה ןכָאנ ,שינעלקנעװק רעגנאל ךָאנ ןוא ,רעמיצ
 טָאה ,ּפיל עטשרעבייא עטציוושראפ יד לכיט קע ןטימ ךיז ןשיװ ןשיט
 :ןָאטעג גָאז א יז

 טלָאװעג ךַײא בָאה'כ רָאנ ...ןַײז לכיומ רימ ריא טלָאז ,עטסָאבעלאב --
 טימ טּפָאלש ,עיסענג יד ,דיומ רעזדנוא סָאװ ,טכער טינ זיא'ס זא ,ןגָאז
 ...ךיק ןיא רימ

 ריא זיא ּפָאק רעד לַײװ ,ןענאטשראפ טינ עלעטיג טָאה -- ?סָאװ --
 וטסָאה סָאװ -- .ןעמונראפ ןעוועג סרעכליב ליפ ןוא שרעדנא סעּפע טימ
 ?טלָאװעג

 ,ענעי סָאװ ,טכער טינ זיא'ס זא ,עטסָאבעלאב ,ןגָאז טלָאװעג בָאה'כ --
 עריא רעדיוװ יז טָאה -- ,ךיק ןיא רימ טימ טפָאלש ,ערעזדנוא דיומ יד
 .טרעזאכעגרעביא גנודנעוו ןוא דייר עטשרע
 ןיא ?ןפָאלש יז לָאז ןעד ּוװ זיא ?וטסגָאז ,ךיק ןיא טפָאלש יז סָאװ =

 ?לאז
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 טשינ ,ןעלמאטש ןעמונעג ענעי טָאה -- ...רָאנ גָאז'כ ,טינ ןיימ'כ ,ןיינ --
 .ןטערטוצוצ ךאז ריא וצ יוזאיװ ,קידנסיוו

 -רעביא יז עלעטיג טָאה -- ?ןעשעג זיא סָאװ ?םעצולּפ סעּפע סָאװ --
 .ףורא געוו ןכַײלג ןפא שינעלמאטש םענופ קידנפלעה ריא יו ןוא ,טגערפעג

 טיירד ,רעטלא רעַײא ,רעטלא סָאװ ,סָאד ,עטסָאבעלאב ,ןעשעג זיא'ס --
 ..ךיק ןיא טכאנאב סקירעביא ליפוצ סעּפע ןיוש טַײצ עטצעל יד ךיז
 בילוצ ,ריא בילוצ םאטסימ זיא ..טינ סיוועג ךיז רע טיירד רימ בילוצ
 ...דיומ רעד

 ריא ןופ ,טרָא ןופ ךיז ,ןָאטעג יירשעג א עלעטיג טָאה -- !?סָאװ --
 -עג קוק אזא רענעי ףא ןוא ןָאטעג בייה א ךיז ,ןסעזעג זיא יז ּוװ ,לקנעב
 ןיוש טָאה יז ןוא ,ןעמונעגּפָא טנעה יד ןבָאה טסניד רעד אב שזא ,ןבעג
 ןוא ןעמונעגרעטנוא רָאג ךיז טָאה יז סָאװ ,טאהעג עטָאראכ רעשפע דלאב
 .םעזוב ןיא ןסיוועג ריא ןטלאהעגנַײא טינ טָאה

 ךָאד ךיז ,ןביוהעגנָא ןיוש דלאביוו ,יז טָאה -- ,עטסָאבעלאב ,ָאי --
 טנעז ריא לַײװ ,ןגָאז טזומעג ךַײא סָאד בָאה'כ -- ,טלעטשעגנַײא רעטַײװ
 ןוא ...ןעשעג סעּפע ןָאק'ס לַײװ ,ןסיוו סע ריא טפראד ...ענעגייא ןא ךָאד
 .שיטַײל טינ רָאג

 שינעלעטשנַײא סָאד טָאה רענעי זא ,ןעזרעד ךַײלג ָאד טָאה עלעטיג
 יז ןוא ,ןעמוקעג סעכילש רעד טימ ריא וצ זיא יז זיב ,טסָאקעג ימ ליפ
 -עג ןיוש זיא ,ָאד ריא טגָאז ענעי סָאװ ,סָאד זא ,ןענאטשראפ םורעד טָאה
 ,ערעכיז א ךאז א רָאנ ,שינעזַײװסױא ןייק טשינ ,טכארטעגסיוא טינ סיוו
 יװ זא ,יוזא .ןופרעד ןעוועג סעדייא קיטש א ךיוא יז זיא םאטסימ ןוא
 סָאד ,טסניד א ןופ ,ןדמערפ א ןופ סניוזא ןעוועג רעווש טינ זיא ןעלעטיג
 ריא טמעשראפ טשינ יװ ןוא ,ןדייר טזָאלעג ךָאד ךיז יז טָאה ,ןרעה וצ
 ןקוק קידנענָאק טשינ ,דרע רעד וצ טזַאלעגּפָארא ןעוועג טשינ זיא םענָאּפ
 ךָאד ,סניוזא רָאג ריא טלייצרעד ענעי סאשעב ,ןגיוא יד ןיא טסניד רעד
 טָאה יז סָאװ ,ץלא ןעמונאב ,קידנליו טינ יצ קידנליוו ,רעיוא ריא טָאה
 טעוװ יז זיב ןוא ,ףָאס ןזיב עקאט -- ןרעה וצ וויוכ ריא ראפ ןטלאהעג
 -- :ןטלײצרעד םענופ טַײקיטכיר רעצנאג רעד ןיא ןגַײצרעביא טינ ךיז
 -סיורא זיא'ס יװ ,רָאנ ,טכארטעגסיוא טשינ ,סעליכער ןייק טינ זיא'ס !ןיינ
 .סעמע רענייר ןוא רעליוה עקאט ,ןעזוצ

 -נָא ,יורפ א יװ ,ןשָאל-רעבַײװ בלאה ףא טלמעד ריא טָאה טסניד יד
 ,םיטָארּפ עמענעגנָאמוא רָאג עקינייא ןגעוו טלייצרעד עליפא ךעליורטראפ
 רעמ ךָאנ ןוא טזָאלעגּפָארא םענָאּפ סָאד רעמ ךָאנ עלעטיג טָאה ייז ןופ סָאװ
 ,ךָאנרעד דלאב רָאנ .ןקוק טנָאקעג טשינ ןגיוא יד ןיא טסניד רעד טמעשראפ
 םענופ טַײקיטכיר רעד ןיא ןוא ,טסוװרעד ךיז ,רעהעג סָאװ ,ץלא טָאה יז זא
 ךיז יז טָאה יוזא ,טאהעג טשינ ןעלפייווצ ןייק רעמ ןיוש ןטסּוװרעד-ךיז
 ,ךיגפא ,קידנלַײא ,לָאמאטימ ןוא ,טּפאכעגפוא לקנעב ריא ןופ לָאמאכָאנ
 ץלָאטש םענעגָאלשעג ריא ןוא טַײקנריױלראפ ריא לָאז ,טסניד יד ,ענעי זא
 :ןָאטעג גָאז א ריא ,ןקרעמאב טינ

 עמ סָאװ ,ןָאט ןעז ןיוש טעװ עמ ...ייג ,ייג ..טוג ,טוג ,ונ --
 ...ףראד

393 



 םענייק טימ רעמ :קנעדעג ןוא -- ,ןבעגעגוצ עלעטיג ָאד טָאה -- ,ָאי --
 יד ,טרעה יז .ןופרעד טרָאװ ןייק םענייק ראפ רעמ ,ןדייר טינ םעד ןגעוו
 ?טסניד

 זא ,רָאנ טגָאז יז ?טינ טייטשראפ יז ,עשז סָאװ !יז טרעה עדאווא --
 גנונערָאװ ריא לָאמאכָאנ יז טָאה -- ,ןפָאלש טינ טרָאד ףראד דיומ יד
 ווו ,ןגייל יז ןָאק עמ ,רעמיצסע ןיא ןגייל יז ןָאק עמ -- ,טרעזאכעגרעביא
 רעשימייה רעמ ,רעטסעפ ןיוש טסניד יד טָאה -- ,טרָאד טינ יבא ,ליוו עמ
 ,ןקיוראב וצ ןעלעטיג יידעק ,ןָאטעג גָאז א רעקידנביולרעד ךיז רעמ ןוא
 -גילרא בוטש ןיא טציא טָאה יז סָאװ ,סַײנ יד זא ,ןעזעג טָאה יז סעמכאמ
 .טכאמעג קורדנַײא ןקידנקירדרעד א ןעלעטיג ףא טָאה ,טכארבעג

 טעוו עמ ,ייג ,ייג -- ,טלמוטעצ טגָאזעג עלעטיג טָאה -- ,טוג ,טוג --
 .ןטכארטאב ןעז ןיוש

 יז סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ ןוא ,טמאזעג טינ לָאמ סָאד טָאה עלעטיג
 ןקידסעכאנמוא םעלא וצ ,ןעשיומ ריא ןעוועג ןלאב א ןופ טַײװ רָאג ןיא
 טארפיבוא ,סעכאנמוא ןא םענייא ךָאנ םיא ,טַײצ רעטצעל רעד ראפ ןופ
 גנאל ףא ךאז יד ךיז אב ךָאד יז טָאה ,ןעגנערבנַײרא ןוא ןפאשראפ ,אזא
 .סיורא םיא ראפ םעד טימ ךַײלג זיא ןוא ןטלאהאבסיוא טינ

 ,ןעמוקעג םייהא זיא רע רָאנ יװ ,גָאט ןבלעז םעד עקאט םיא טָאה יז
 ןבָאה עדייב יװ ,רָאנ ךַײלג ןוא ,ןפורענּפָא רעקלא רעייז ןיא עלַײװ א ףא
 יז טָאה יוזא ,ןבילבעג ןיילא טרָאד ןוא ןטָארטעגרעבירא ןיהא לעווש יד
 םיא ףא עריומ ןוא ורמוא טימ ַײברעד ןוא ,ןבעגעגרעביא סַײנ יד םיא
 ריא טעװ רע סָאװ ,ןעמענאב סָאד טעװ רע יװ ,ןעז וצ ,ןָאטעג קוק א
 .ןָאט סעּפע ןעז ָאד טעװ ןיילא רע סָאװ רעדָא ,ןעמענוצרָאפ ןעצייא

 -עגּפָא יו ןָאטעג ּפאכ א ךיז ,קידנרעהרעד סָאד ,טָאה רעבשאמ עשיומ
 עמ סָאװ ןוא ,ןָאטעג טַײצ עטצעל יד טָאה רע סָאװ ,ץלא יװ ןוא ;:טירב
 -וװעשִיי ןקירעביא ןופ ןוא טַײקטכארטאב ןופ טַײװ זיא'ס זא ,ןעזעג טָאה
 לָאמ סָאד ךיוא רע טָאה יוזא ,עשיומ יװ ,אזא ראפ טסאּפ'ס יװ ,סאדאה
 ךַײלג קידנּפאכ ןוא קידנלַײא טָאה רע ;ןָאטעג ןעיניא סרעטלא עייגענעב
 ;ןבעגעג גָאז א

 ,ןכדאש א ןעז ףראד'מ --
 -רעד א עלעטיג טָאה -- ?ןכדאש א ןעמעוו ראפ ?ןכדאש א סָאװ --

 .ןָאטעג גערפ א עטניוטש
 ףרעטלא ראפ ?"ןעמעװ ראפ, טסייה סָאװ ?"סָאװ, טסייה סָאװ --

 ?ןרעטלא ראפ טינ ביוא ,ןעד ןעמעוו ראפ
 ?ןכדאש רעד ,ןדייר םיא רע טצוו ןעמעוו טימ ןוא --
 ןשיװצ -- ןטלאה עצייא ןא ךיז טעװ עמ .ןעז ןרימ ?ןעמעוו טימ --

 ַאד טָאה -- ,לַײװרעד ןוא .ןדיירעביא ןיילא ןרעטלא טימ ךיוא ןוא ךיז
 -רעד ןעלעטיג טָאה טסניד יד סָאװ ,ךיז קידנענַָאמרעד ,ןבעגעגוצ עשיומ
 ןיא ,ןגָארטרעביא רעמיצסע ןיא לטעב ריא ןעמ ןָאק לַײװרעד -- ,טלייצ
 .טצעזעגרָאפ טינ סעומש םעד רעמ ןוא טגָאזעג רע טָאה -- ...רעמיצסע

 לָאמאטימ ןעקנאדעג עכעלטע ,קידנרעהרעד סָאד ,ןבָאה רעבשאמ עשיומ
 ,ןעזרעד יז טָאה רע :געוויז א רעשפע :סנטשרע .ןָאטעג ּפאלק א ּפָאק ןיא
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 זיא'ס זא :סנטייווצ ...עטרעשאב ןַײז יז זיא רעשפע זיא ,ןלעפעג םיא זיא יז
 -לא ראפ יװ ,אזא ראפ טעװ ,אזא טינ בוא ,רעװ םערָאװ :םורק טינ ךיוא
 טַײקפאלש ןַײז .טינ סיוועג ערעדנא ןייק ?ןייג ןלעוו ןעד בַײװ א ראפ ,ןרעט
 ןָאק ןגרָאמ ןַײז ראפ ךיוא ןוא ,טסּוװאב ןעמעלא ךָאד זיא רעהא זיב ןופ
 םעניוזא ףא ךיז טעװ ,אזא טינ ביוא ,רעוו טנַײה -- ןַײז ווערָא טינ רענייק
 --,סנטירד ?ןלייט לריוג ןַײז םיא טימ ןלעטשנַײא ךיז ןוא ןעּפאווק ןעד
 -ּפָא ןעז סָאד ןעמ ףראד -- ,ןפָאלעגכרוד קנאדעג א רעבשאמ עשיומ זיא
 ךיוא עליפא ןוא ,ןָאט ךעדיש םעד ןעז עקאט רעכיג סָאװ ,ךיגפא ןָאט
 עמילש סָאד יװ ,ךיז טוט םיא םורא סָאװ ,ךָאד טעז רע ...ןכאמ ענעסאכ
 ןטימ ,םעד טימ רעשפע זיא-- ןטַײז עלא ןופ ןָא םיא טמוק ןוא טייג
 ןא טארפיב ,םענעסעזראפ אזא טארפיב ,םענעסעזראפ א ןכאמ ענעסאכ
 יד ןוא ןטלאהראפ רעַײּפ סָאד ,ןלעטשּפָא ראזג םעד רע טעװ ,םענעגייא
 -ראפ גנורעטכַײלרעד א ךיז ןביוא ןופ ןוא ןריפּפָא ךיז ןופ טנאה ערעווש
 םעד ןגעוו םיא טָאה יזול סָאװ ,טנָאמרעד ךיז רע טָאה -- ,סנטרעפ .ןעניד
 םיא ןוא טנרָאװעג םעד ןגעוו םיא טָאה רענעי יװ ןוא ,טאהעג ןגָאז וצ
 טאהעג ךיז ןגעוו םיא טָאה ןיילא רעטלא סָאװ -- ,סנטפניפ .טלַײעגרעטנוא
 ןֶא ,ךערּפשעג םענעי סייב ,םיא אב טָאה רע סָאװ :ךעלמענ ןוא ,ןגָאז וצ
 יװ ,ןעמיס א ךָאד זיא סָאד ןוא ,טנָאמעג ןשָאל ןרָאלק טימ ,עשוב םוש
 ,ןטכארט סקירעביא ָאד רע געמ יװ טנַײה -- ,ןטָארטעגוצ םיא זיא'ס טַײװ
 ?ןקידיילרעד ןוא ןַאטּפָא סָאד רעכיג סָאװ ןעז טשינ ןוא ןעמאז סקירעביא

 א יװ ךיז ןוא ןסיוטשעג ּפָאק ןיא םיא ךיז טָאה סעכעלנע ןוא סָאד טָא
 םעד ןופ גנולמוטעצ ןוא רעטנָאלּפ ןסיורג םענופ ןוא ,ןגָארטעגמוא רעכיוו
 -סיורא טנָאקעג םעדָאפ ןטכַײל ןוא ןרָאלק א רָאנ םענייא רע טָאה םעלא
 -וטאר ןטסכעה א ראפ יװ ,טּפאכעגנָא ךַײלג ךיז טָאה רע ןכלעוו ראפ ,ןעיצ
 טּפאכעג ךיז טָאה רע ייר רעטשרע רעד ןיא סָאװ ,עטשרע סָאד ןוא ,קענ
 ,ןָאטעג גָאז א ןעלעטיג קידנלַײא טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ,ראפרעד
 רע טָאה ךָאנרעד געט עטסטנעָאנ יד ןיא ןיוש דלאב סָאװ ,סָאד ךיוא ןוא
 םעד םעלושעמ ךיז וצ ןפור טזָאלעג ןוא ,ןריפסיוא ןעמונעג עקאט ןיילא
 ...ןכדאש

 .לדרעב ךעלסַײװ ןוא למענעּפ ךעלטיור א טימ דיי א זיא םעלושעמ
 ןטעװעקאילבעגּפָא ןכעלנירג א טימ לצימ ןרעטופ ןבירעגּפָא ןא טגָארט רע
 סָאװ ,עטשרע סָאד זיא ,ןַײרא ץעגרע טמוק רע זא ןוא ,קענעד םענעטעמאס
 רעד ןיא ןבַײלב וצ ןוא ּפָאק םענופ לצימ סָאד ןעמענּפָארא זיא ,טוט רע
 לצימ סָאד לַײװ ,ןַײא טכַײל קירעביא טינ םיא ךיז טיג סָאד .עקלעמראי
 -כאמ ,ןדייש ןוא ןלײטּפָא גנירג יוזא טינ ךיז טזָאל עקלעמראי רעד ןופ
 ןרָאי ליפ ןופ ,ןענַײז -- ,עקלעמראי יד יא ,לצימ סָאד יא -- עדייב סעמ
 םוצ סנייא ןסקאוועגוצ יװ ןוא עטעוועצלאמשראפ שּפיה ןיוש ,ןגָארט ייז
 טלײײטעצ עכַָאלעמ-טנאה רעטקישעג ןוא ימ רעטניווװעג ךָאנ רעבַא ,ןטייווצ
 רעדייסעק רע טוט סָאד .רעטכיירגרעד א זיא ליצ ןַײז ןוא ,ףָאסעל ייז רע
 יד ראפ ןזַײװאב וצ יידעק ,עווָאכראה רעטאוועשיּפעל-שינָאכדאש בילוצ
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 זא ,שימייה ךיז טליפ רע זא ,ךעדיש א ןגיילוצרַאפ טמוק רע עכלעוו וצ
 -ושעמ ףא יװ ,רע יװ ,אזא ףא זא ןוא ,םייה רעד ןיא יװ ךיז טריפ רע
 .ןזָאלראפ רעכיז ךיז ןעמ ןָאק ,ןעמעל

 -כעזיקיצפופ -- טַײל ערעטלע רָאנ ,לייטנטסרעמ ,םיכודיש טדער רע
 -- סעכָאלעמלאב עניילק ,עמערָא ןוא םיסרָאשעמ ,ןטסניד ךיוא ,עקירעיקיצ
 לָאז עמ ןעוו ,סרעבשאמ עשיומ יװ ,זיוה אזא ןיא ןוא ,ערעגנַיי ךיוא ןעוו
 -נייק ,םעלושעמ יװ ,אזא טלָאװ ,ןרעטלא ןא ראפ יװ ,אזא ראפ טינ ןפראד
 טָאה עמ ןעוו ,זיא ,רעזַײה עניוזא ןיא ,ןיהא .ןענופעג טינ טירטוצ ןייק לָאמ
 ןוא ענעעזעגנָא רעמ ליפ ,ערעדנא רָאג ןענופעג ןיוש ךיז ןבָאה ,טפראדאב
 ,שטנעמ א-- ,לשַאמעל ,רעטַאשּפ בייל-םעכָאנ יװ ,םינָאכדאש עטסּוװאב
 -- ןטלאה וצ ךיז רעזַײה עניוזא ןיא יוזאַיו ,ןעמעלא ראפ ,טסייוװ סָאװ
 ,ןגיילוצרָאפ ןעמעוו סָאװ טסייוו ,טַײקכעלמענעגנָא ןוא סָאמ סיורג טימ
 וצ טקעּפסער ןוא ץערעכערעד סיורא רע טפור טימרעד ןיילא ןיוש ןוא
 .עווייקענ א ןוא רעכָאז א :סנייא טסייוו םעלושעמ .טינ -- םעלושעמ .ךיז
 יבא ,ןטלא ןא טימ עטלא ןא ,ןטלא ןא טימ עגנוי א ,סיוא טינ טכאמ'ס
 לָאמנייק טלָאװ ,טגָאזעג יו ,רע יװ ,אזא ןוא ,ןרָאּפ וצ ןעמעוו ָאד זיא'ס
 ךיז ןיילא ןוא ,ןרָאװעג ןפורעג טינ ,סרעבשאמ עשיומ יװ ,זיוה אזא ןיא
 אזא טינ ןעוו ,ןגיילוצרָאפ סעּפע ןַײרא ןיהא טלעטשעגנַײא טינ עליפא
 ,רעטלא יו -- רעד יוװ ,לאפ

 סיוועג ןדייר-ךעדיש ןשילרעטסיוא םעד טָא וצ טָאה רעבשאמ עשיומ
 ,םעלָאשעמ יװ ,אזא עקאט עקפאד רָאנ ,ןבייל-םעכָאנ ןייק טפראדאב טשינ
 ןטסניד ראפ יװ ,עניוזא ראפ סָאװ ,ןטאװעשיּפעל א ,םענעגָאלשעגוצ א
 ןיש טָאה ןרעטלא רעהעג סָאװ ןוא ,ףראד עמ סָאװ גונעג םיא טקעלק
 .ןריפוצכרוד סָאד ןעמונעג ןיילא ךיז ףא רעבשאמ עשיומ

 םעלושעמ זא ,ראפרעד ןוא .ערקירּפ ןעוועג ָאד זיא ןעיניא רעצנאג רעד
 סיורא טינ ָאד זיא ןיילא רע רָאנ טינ זיא ,בוטש ןיא ןזיוואב ךיז טָאה
 ןלײטּפָא סָאד ןוא לצימ סָאד ןָאטסיױא ןטימ -- שינעגיילעציטיירב ןַײז טימ
 אזא ןיא סעמכאמ ןוא ,ריווג ןראפ דעװָאק סעמכאמ ,עקלעמראי רעד ןופ
 רעבשאמ עשיומ רָאנ--- ,שימייה קירעביא טליפעג טשינ ךיז רע טָאה בוטש
 רעדנוזאב א ןיא םיא ,טנגעגאב עטשרע יד םיא ןבָאה עכלעוו ,עלעטיג ןוא
 ןעמונעגפוא םיא ןבָאה ,ןעמונעגפוא םיא טרָאד ןוא ןפורעגּפָא רעקלא
 טינ ָאד ךיז רע לָאז לאלכיב זא ,ןייטשראפ ךַײלג לָאז רע זא ,יוזא
 -- ךאז עבלאה א רָאנ ןבעגעגרעביא םיא זיא ָאד זא ןוא ,ןגיילעצ קירעביא
 ,ןשימ טינ ךיז רע ףראד רעטַײװ ןוא -- ןדיירוצרעביא דאצ-סעלאק טימ
 .ןקידיילרעד םיא ןָא ןוא ןיילא ןיוש ןעמ טעװ עקירעביא סָאד ןוא

 טָאה עמ ,ןזַײװאב טלָאװעג טינ עליפא םיא ןעמ טָאה ןרעטלא ראפ
 רעטאוועשיקעל אזא ןוא ,רעלעדייא ןא וצ זיא ןעיניא רעד זא ,טסּוװעג
 -םינָאכדאש עלעדייא ןייק טימ טשינ ָאד ןָאק ,םעלושעמ א יװ ,ןיושראּפ
 רעד וצ רָאנ טקישעג םיא טָאה עמ .ןסַײרפוא בעוועג לדייא ןא רעגניפ
 .עלאק

 ןעוועג טינ זיא רעבשאמ עשיומ יװ ...?עלאק, ןגָאז וצ גנירג זיא'ס
 ענעלאמס ןוא ךיור א שזא ,טנערבעג טינ טָאה רע קראטש יװ ,ןגָאלשרעד

2396 



 םיא ףא ךיז ןבָאה ןקילגמוא ענעגייא יד יװ ןוא ,ןגָארטעג םיא ןופ ןבָאה
 -יירטעג גונעג ךָאנ ךָאד םיא זיא ,טרעגלאוועגפורא טינ לָאמאטימ טציא
 טפָא ליטש רעד ןיא םיא ראפ ךיוא לָאז רע ,ןרעטלא ראפ ןבילבעג טפאש
 ראפ לָאמארעדיוו יװ ,ןרעטלא ראפ יוזא טשינ ,ךעלטנגייא ...ןָאט ץפיז א
 רעטכארטראפ רעקיטציא רעד ןוא רעטלא ןעיניא רעד ךיוא סָאװ ,ךיז
 עטנעָאנ א טאהעג עגאל ןַײז וצ ןוא םיא וצ רעדיוװ ךָאד טָאה ךעדיש
 ןרעטלא יװ ,ךאז אזא עליפא טלָאװ לָאמשרעדנא ןא םערָאװ :;סעכַײש
 -עג טריפעגסיוא שרעדנא ,ןעשיומ ןופ ,םיא ןופ ךיוא ,ןַײז וצ ךעדאשעמ
 לדימ ןטשרע םעד ראפ טעשָאּפ יװ ,טציא יװ ,סיוועג שרעדנא ,ןרָאװ
 טניד סָאװ ,אזא ראפ טארפיבוא ,טסניד רעטשרע ןא ראפ ,ןּפאכנָא ךיז
 אזא עליפא ןעמ טלָאװ לָאמשרעדנא ןא .ןעשיומ אב ,ןיילא םיא אב עקאט
 טלעטשעגמורא ,רעשיטַײל ןטַײל ראפ ןוא ,שרעדנא סיוועג ךעדיש טרָאס
 .טצוּפעגסיױא רענַײפ סָאד ןיילא ןרעטלא ראפ יא ,עדמערפ ראפ יא ןוא
 -ילייא רעקישאר אזא טימ ןוא טעּפמיא טימ ןרָאװעג ןָאטעג סָאד זיא טציא
 סָאד טָאה רע ןוא ,טלעפעגסיוא םעטָא יװ יײברעד טָאה ןעשיומ סָאװ ,טַײק
 טשינ יװ ,ןעמוקאב טינ ךיז לָא'ס ענושעמ יװ-- ,ךיגפא ןכאמ ןעזעג
 ןָאטעגּפָא לָא'ס רָאנ יבא ,קידנסַײרפוא טינ ןגיוא יד יוװ ןוא קידנּפאכ
 .ןרעוו

 -עג עקילַײא לסיב סָאד ןעגנווװצעג ,טגָאזעג יװ ,ןעשיומ טָאה וצרעד
 -לא טימ עסַײמ יד קידנרעהרעד ,ןעמוקעגפוא םיא ןענַײז סָאװ ,ןעקנאד
 ,ןוא :געוויז א סָאד זיא רעשפע ,סנטשרע ,סָאװ ,סָאד ,רעקירעד ןוא :ןרעט
 ריא טימ ךיז ףראד עמ סָאװ ,עווצימ טרָאס אזא ןעשיומ ראפ -- סנטייווצ
 ,זיא'ס ןגרָאמ סנעמעוו טינ טסייוו עמ ןעוו ,טַײצ אזא ןיא טארפיב ,ןלַײוצ
 .ןַײז ךעלגעמ סעּפע לאלכיב ָאד ןיוש טעװ ןגרָאמ יצ ןוא

 ןופ טַײצ-ןשיװצ רעד ןיא ,טלמעד טָאה עשיומ זא ,ךיוא ערָאװס א
 ךיז ןיזול טימ ,ןרעטלא טימ ךעדיש םעד ןדייר ןעמענ זיב ןטכארטראפ
 -רָאפ סעשיומ טימ טָאה רענעי ךיוא ןוא ,טעצייעגסיוא ךיז ,טדערעגפיונוצ
 ןפורעג ןיוש זיא ןכדאש רעד םעלושעמ זא ,יוזא .טמיטשעגנַײא ןגָאלש
 טינ רעבשאמ עשיומ אב רעקלא ןיא םיא טָאה עמ טלאק יװ ןוא ,ןרָאװעג
 ךָאד ,ןייגעצ ןפיוא ןשימייה א ףא טזָאלעג טינ םיא ךיז ןוא ןעמונעגפוא
 טימ ,טסניד רעד טימ ,עלאק רעד טימ ןרָאװעג טרעפטנעעגרעביא םיא זיא
 םענעי ןיא עקאט ךַײלג זיא ,םעלושעמ ,רע ןוא ,ןדיירוצרעביא ,ןעיסענג
 ,קידנעייגנַײרא ךיק ןיא רעמיצסע ןופ ןוא רעמיצסע ןיא רעקלא ןופ ,טנוװַא
 ,ןטָארטעגוצ ןעיניא םוצ

 -עטניא טינ זדנוא זיא-- ןרָאװעג ןָאטעג םיא ןופ זיא ךאז יד יוזאיװ
 רעד טימ סעומש ןליטש א טריפראפ רעַירפ רע טָאה ,ךעלריטאנ .טנאסער
 גנאגוצ ןרעטנעענ ןוא ןשָאל רעמ טָאה רע רעכלעוו וצ ,טסניד רערעטלע
 ,יז ןוא ,ןעוװעג ןטנעילק ענַײז טפָא ןענַײז ערעטלע עניוזא לַײװ ,טאהעג
 -אט יז רע טניימ סָאד זא ,טניימעג עליפא עליכטאכעל טָאה ,ערעטלע יד
 ץעגרע ןוא קידנלַײא ,וצרעד טָאה יז .ןדייר וצ ךעדיש א ןיילא ריא--- עק
 -סעבאש סָאד ןוא ןטיבעגרעביא לכיטּפָאק סָאד ,קידנעײגּפָא לקניוו א ןיא
 ןוא ןּפיל יד ךיז ןשיװ ןשיטַײל ןגנאל ךָאנ ןוא .טּפאכעגפורא ךיז ףא עקיד
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 ןשינָאכדאש ןוא סמעלושעמ סעמָאדקאה עגנאל ךָאנ ,ןכדאש ןטימ ןסעומש
 טינ זא ןוא ,טליצ םעלושעמ ןיהּוװ ,ןענאטשראפ טָאה יז זא ,רעה-ןוא-ןיה
 טימ ,טגָאזעג ךיוא ריא טָאה רע ןעוו ןוא ,ןעיסענג רָאג רָאנ ,רע טניימ יז
 ,ןרָאלראפ עלַײװ א ףא ערעטלע יד ךיז טָאה יוזא ,ריא טדער רע ןעמעוו
 :ןגירשעגסיוא ןוא ןָאטעג ּפאכ א ךיז יז טָאה דלאב רעבָא

 ?עקאט ?םעלושעמ בער ,ריא טדער סָאװ --
 ירשעג ןטשרע םעד ןופ ךָאנ ךיז ,יז טָאה -- ,ריא זיא קעטייוו א --

 זיא'ס ?ריא טדער סָאװ -- ,טזָאלעגסיױרא עטייווצ סָאד ןיוש ,טורעגּפָא טינ
 ןָאק סָאד !ךאז אזא !ךאז אזא ןלאפעגנַײא טינ ּפָאק ןיא רָאג רימ ךָאד
 ..!ןכדאש א רָאנ עקאט ךָאד

 ןוא--- ,ןגירשעגסיוא רעטַײװ יז טָאה--- םעלושעמ בער ,עשז סָאװ --
 ןוא ,טדערעג ןופרעד ןיוש טָאה עמ ?ןיוש ןעמ טסייו בוטש ןיא טרָאד
 ?ןעמ טייטשאב טרָאד

 ?טינ םיא טקיש עמ ןעוו ,ןעמוקעג ןיילא רע טלָאװ טינא ?ןעד סָאװ --
 !ףעמ טסייוו ,עדאווא ?טכארטעגסיוא ןיילא סָאד טלָאװ רע

 ןרעפלעה ןוא רעסייוטימ א ןיוש ךיק ןיא טָאה םעלושעמ זא ,יוזא
 -דאש לקיטש א סעּפע ךיוא ריא רע טָאה יצ ,טסּוװאב טינ זיא'ס .טאהעג
 ףא קיליװַײרפ סָאד טָאה יז יצ ,טסניד רערעטלע רעד ,טגָאזעגוצ סענָאכ
 ןוא ןרָאּפ ןופ עכָאלעמ יד ןביל עכלעוו ,ערעטלע עלא יװ ,ןעמונעג ךיז
 םוש ןָא ,ךאז רעד וצ עביל ןופ רָאנ ןיילא ,ןרעג סָאד ןעוט ןוא ,ןריפיונוצ
 ,ראפרעד ןרעװ טלָאצאב ןוא טניולאב

 -עג טינ טָאה ,טגיילעגרַאפ סָאד ריא טָאה עמ סאשעב ,ןיילא עיסענג
 ןייא ןיא ןטלאהעג טַײצ עצנאג יד טָאה יז .ןָאט וצ ךיז טימ סָאװ ,טסּוװ
 טָאה סָאװ ןוא ,ןעוועג ךעלגנע ריא זיא סָאװ ,לטפָאק סָאד ןעיליּפשראפ
 ןוא סערָאשעמ םעד עכורעטאק א ןופ ןגיוא יד ךיז וצ ןגיוצעגוצ דימָאט
 -עג ּפָארא ּפָאק םעד טָאה יז ..ןכָארּפשראפ ליפ טָאה'ס ןעמעוו ,ערעדנא
 רעד ףא עליפא טינ ךיוא ,ןכדאש םעד ףא טינ טקוקעג טינ ןוא ןטלאה
 ןייא ןיא טַײצ אזא -- טניווװעג יוזא זיא יז רעכלעוו טימ ,טסניד רערעטלע
 .טעברא ןייא אב ןוא ךיק

 ןופ יא ,טַײקטכירעגמוא ןופ יא-- טנייועצ םעצולּפ רָאג ךיז טָאה יז
 -סיוא ריא ךיז טָאה'ס סָאװ ,סניוזא ןופ טַײקכעלגעמוא ןוא טַײקשיּפעל רעד
 רעבלעז רעד ןיא יא ,ןסַײראפ וצ ּפָאק םעד שזא ,ןביוהעג יוזא יא ןזיוועג
 ,יז ןוא ,רעטלא ,רע-- טסייה סָאװ :לּפָאש ןוא טרעּפמולעגמוא יוזא טַײצ
 ךָאד טָאה סָאװ ,רענעי ..?בַײװ-ןוא-ןאמ ןוא עלאקיןסָאכ רָאג ,עיסענג
 ,עטנוזעג אזא ---יז ןוא ,ןגירשעג ענושעמ יוזא לביטשרעבייא ןפא טשרע
 -עטאק א ּוװ סָאװ ,סעבילק טימ לופ דיילק א טימ ,לטפָאק לופ אזא טימ
 זא ,ןעמ טעז יוזא ,ריא ןָא ריר א טינ ךיז טוט רערעדנא ןא רעדָא עכור
 רעטלא ,ןגָאז רימָאל ,ןעוו ןוא ..ןגינעגראפ ןוא רעגאב ןופ ךיז טקע רע
 ןלָאמסיוא ןוא ןלעטשרָאפ רָאג ךיז יז ןָאק יװ זיא ,טנוזעג עליפא ןיוש
 טעװ ,טנידענּפָא ךיק ןיא גנאלנרָאי טָאה סָאװ ,דיומ יד עיסענג ,יז יוזאַיוו
 עטנעָאנ עניוזא לָאמאטימ ןרעקוצנָא ךיז ,ןרעװ ןביוהרעד יוזא רָאג םעצולּפ
 עטסָאבעלאב רעד ןוא סָאבעלאב םעד--:םיטאבעלאב יד טימ ענעגייא
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 טימ ,ןכַײלג רעייז א-- בוטש ןיא עקירעביא עלא ןוא ,רונש א טאמיק
 -ידאב ןיילא ןיוש יז ףראד עמ ןוא ןפאש טינ ןיוש ךיז ןָאק עמ ןכלעוו
 ...ענושעמ ...ענושעמ -- .ןענ

 רָאנ טשרעוצ יז טָאה סָאד סָאװ ,טַײקטכירעגמוא ןופ טנייװעג טָאה יז
 זיא ,סאּפש ןייק טינ ביוא ןוא ,ריא ןופ טסאּפש עמ זא ,ןביילג טכאמעג
 ןענָאק רָאג ,רעטלא יװ ,אזא טימ ךיז יז טעװ-- טנייוועג יז טָאה--יװ
 טעוװ יו ןוא ןטלאה ךיז יז טעװ יוװ -- ןייגפיונוצ ָאי ביוא ןוא ;ןייגפיונוצ
 ןייא טשינ יז טָאה סָאװ ,עכורעטאק א יװ ,לשָאמעל ,אזא ןקוק ריא ףא
 טּפוטשעגוצ טנאוו א וצ ,לזַײהרָאפ רעטצניפ א ןיא קידנפערט יז ,לָאמ
 ..ןפיוא ןסיוועג א ףא רָאג דיומ-ןוא-גנוי-עסַײמ ריא טימ טליּפשעג ךיז

 ןעמ ןָאק ,ענושעמ יװ ,שרעדנא לַײװ ,עיסענג ,ןעוועג טכערעג זיא יז
 -עצ אזא ןיא ,ּפָאק אזא ןיא יו ,שרעדנא ןוא ,ןפורנָא טינ סניוזא רַאג
 עקאט ןאלּפ אזא ןפיוא-םושעב טָאה ,רעבשאמ עשיומ אב טציא יװ ,ןטיירד
 םעד טָא טיול קידנליײטרוא .ןרעוװ ןריובעג ןוא ןעמוקפוא טנָאקעג טינ
 וצ עליפא ןַײז טגיינעג ןוא סולשאב םוצ ןעמוק טנָאקעג ןעמ טָאה ,ןאלּפ
 ךיוא זיא ןיילא רעבשאמ עשיומ ןיא זא ,ןדַײס ,שרעדנא טשינ זא ,ןטכארט
 -עג ןטלאהאב ןוא טקעטשראפ עגושעמ קיטש א ,רעטלא קיטש א ץעגרע
 ,דניצא ןוא ,ןעזעגסיורא טינ סָאד ןעמ טָאה ןטַײצ עטוג ןיא סָאװ ,ןגעל
 .ןזיוואבסיורא םיא סָאד ךיז טָאה ,רעטגנעעג רעד ןיא

 -יג אב רעסיוא ,טָאה ןיילא רעבשאמ עשיומ עליפא :ךעלקריוו לַײװ
 ןיא םענייק אב ,ןיול אב ךיוא רעשפע רעסיוא ןוא בַײװ ןַײז ןעלעט
 םורעד ךיז טָאה רע ןוא ,ןגירק טנָאקעג טינ םעד ףא עמָאקסאה ןייק בוטש
 םענייק טימ עקאט ,עטנָאמרעד ןביוא ייווצ יד טימ רעסיוא ,םעד ןגעוו
 ןגיוצעגוצ טינ ןעיניא םעד וצ םענייק ןוא ןטאראב טינ ,טעצייעג טינ

 ןעמ זיא ,ןעיסענג טימ ,דאצ-סעלאק טימ זא ,ןעוועג זיא ףָאס רעד ןוא
 עיסענג ןוא ,רענייא ךָאנ ןוא קעװא זיא גָאט א .ןעמוקעגסיוא ןכיגניא
 ,טָאה וצרעד .טמיטשעגנַײא ,ףָאסלָאקפָאס ,ןוא טנייוװעגרעביא ךיז טָאה
 -ענג רע לַײװ ,ןָאטעג ןכדאש רעד םעלושעמ ליפיוזא טשינ ,ךעלריטאנ
 טימ דיומ אזא וצ ןיילא טמוק רע ןעוו ,רע יװ ,אזא ןוא ,דמערפ -- ןעיס
 רָאג זיא'ס ןוא ,ןעװערָאה טפראדאב ,ךעלגעמ ,גנאל רע טלָאװ ,ןעיניא אזא
 ןוא ןפלָאהעג זיא-טיניזיא'סדןעוו םיא טלָאװ עינאווערָאה ןַײז יצ ,קעפָאס א
 ,טסניד ערעטלע יד ןפלָאהעג רעקירעד טָאה וצרעד ,ןיינ .טאהעג גלָאפרעד
 ןשָאל ןוא טפאשַײרטעג גונעג ןוא ןגייא ןעוועג ןעיסענג טימ זיא עכלעוו
 לָאמא ןוא ,ןיילא ןבילבעג ןענַײז ייז ןעוו ,ןענַײטוצנַײא ריא טימ טאהעג
 טימ !ךָאנ ךיז טסלקערב וד ,דיומ ,סָאװ :ןעַײרשוצנָא ריא ףא עליפא
 טייטש'ס ?ןדיימ ערעדנא ןופ רעמ סעּפע טסָאה ?רעביא ךיז וטסמענ סָאװ
 א ראפ סָאװ ןיא ,ןַײרא ָאד טסמוק וד ןיהּוװ ,ךיז ןָאמרעד ?ןָא טינ ריד
 ?ןלָאמסױא רעדָא ,ןלעטשרָאפ לָאמא טנָאקעג סָאד ךיז טסָאה !בורג-ץלאמש
 ,סערָאשעמ רעקידנדליגריפ רעד ,עכורעטאק רעסעב ,עשז סָאװ ?טסנייוו
 ריד טימ ךיז טעשטיוט ןוא טסיזמוא םעזוב ןיא טנעה יד ריד טקעטש סָאװ
 ,עשז סָאװ ...רעטצניפ רעד ןיא עצענערק רעד אב ןוא ךעלזַײהרָאפ יד ןיא
 ?סעלכאט רערענעש א זיא עכורעטאק
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 עמ ןעוו ,ךעלגעמ ,טסניד ערעטלע עבלעז יד טלָאװ לָאמשרעדנא ןא
 -אשּפָא רעדנא ןא רָאג ךיוא ןוא ,טאהעג רעטרעוװ ערעדנא רָאג ,יז טגערפ
 דיומ רענייש ,רעטנוזעג א רענייא וצ ,גָאלשרָאפ אזא ראפ ןענופעג גנוצ
 ראפ ןרעיילשראפ ןוא ןכאמ ענעסאכ יז ליוװ עמ ןעוו ,ךאפ-טסניד ריא ןופ
 טלָאװ יז .לזאמילש ןשיטאבעלאב א סעּפע ראפ יוזא רעדָא ןקָאז ןכַײר א
 ;ןשָאל ןימ רעדנא אזא טימ ןרָאפעגסיורא דָארג ןיוש

 ..?ןטסאק-טסימ אזא ןיא--- דלָאג אזא ...סע בַײלב ייז אב ?סעפיוניט --
 ..!ןבעלרעד טינ

 ,סָאװראפ טינ ןסייוו רימ ,יז זיא רעבָא טציא .לָאמשרעדנא ןא -- סָאד
 עקאט ריא זיא עסַײמ יד יצ ןוא .ןַײרא שאר ןשינָאכדאש ןיא סעּפע
 וצ טפאשַײרטעג רעקיטכירפוא עקאט סעמכאמ יצ .הד ,ןלעפעג סעמעעב
 רעשפע יצ :עוויוט ריא טניימעג טָאה יז סָאװ ,ןעיסענג א ,ןכַײלג ריא ןא
 טסניד רעדעי יװ ,ןעז וצ ,טקעטשעג עמָאקענ קיטש ןימ א ךיוא ָאד טָאה
 ךיז ןוא ךיק רעד וצ ןעמוקנָא ןעגנּווצעג םיטאבעלאב יד ,ךיז טשטניוו
 יד יװ .ןטעב וצ ךיז דיומ-טסניד רעטעשָאּפ א וצ ךייה אזא ןופ ןזָאלּפָארא
 -נַײא ןגנאל ןוא ןצרוק א ךָאנ טָאה ערעטלע יד רָאנ ,ןַײז טינ לָאז עסַײמ
 םעד םעלושעמ טימ ןעמאזוצ ךָאנרעד ,ןעיסענג טימ ןיילא רעירפ ןענַײט
 ןטיזיו עטפָא געט עטצעל יד ןוא טליופעג טינ ךיז טָאה רע סָאװ ,ןכדאש
 טָאה ,ןענייוו ןוא ןענַײטנַײא ןגנאל ןוא ןצרוק ךָאנ -- ,טקעטשעגּפָא ךיק ןיא
 טרָאװ סָאד ןוא טמיטשעגנַײא טָאה יז ,טלעױּפעג ןעיסענג אב ףָאסעל ןעמ
 .ןבעגעג

 ןופ ךיז טָאה רעטלא ןעוו ,לָאמ סעדעי ןיוש עיסענג טָאה ןָא טלמעד ןופ
 א ןיא ךיז ,ךיק יד ןייגכרוד טפראדאב ןוא טזָאלעגּפָארא לביטשרעבייא
 ראפ רעדָא לטפָאק ןראפ ךיז שיטַײל ןוא טלטיורעג ךיז ,טקורעגּפָא טַײז
 גנונעדרָא ןיא רָאה יד ןוא ןעיליּפשראפ וצ לטפָאק סָאד -- טּפאכעג רָאה יד
 .ןעגנערב וצ

 ןופ סופ ןייא טימ יוװ ,טליפעג עיסענג ןיוש ךיז טָאה ןָא טלמעד ןופ
 טינ ךָאנ יא ,טסניד סיוא סעּפע יא יװ ,טנאּפשעגרעבירא בוטש ןיא ךיק
 שטָאכ ,ןפָאלשעג טשינ ןיוש יז זיא ךיק ןיא שטָאכ .ןסירעגּפָא ךיק רעד ןופ
 רעבָא ,רעמיצ ןקיטַײז א ןיא טלעטשעגקעווא ןיוש ןעמ טָאה רעגעלעג ריא
 רעד ןופ ךָאנ טָאה ,ןעלעטיג רעסיוא ,ענעגייא יד ןופ רענייק יוויוזא
 עליפא טקרעמאב טשינ טָאה רענייק סעמכאמ ,טסּוװעג טשינ גנורעדנע
 יד ךיוא טשינ ןוא ןכדאש םעד םעלושעמ ןופ ךוזאב ןטשרע םעד טשינ
 עליפא ,עיסענג םורעד ךָאנ טָאה -- ,געט עטצעל יד ןכוזאב ענַײז עקירעביא
 ךאז יד זיב ,טריפעג טסניד-עסַײמ ךָאנ ךיז ,ןבעג-עמָאקסאה ריא ךָאנ ןיוש
 -ראפ סרעטלא אב ךיז יז טָאה לַײװרעד ןוא ...ןרעװ רָאלק ןצנאגניא טעוו
 טשינ ריא זיא סָאװ ,רעגעלעג ַײנ ריא ףא ןוא ,טלטיורעג רָאנ ךיז ןײגַײב
 געט עטצעל יד ןפָאלשנַײא-ווערע לָאמעלא ךיז יז טָאה ,טלעטשעג ךיק ןיא
 ןופ יא ,רעגעלעג םוצ ןיילא ןַײז טניוועג טשינ ןופ יא :טיירדעג ליפוצ
 ...טשרעהאב יז ןבָאה סָאװ ,סעוװָאשכאמ עַײנ יד

 סָאװ ןוא ,גערב א וצ ןעמוקעג ןיוש ןעיסענג טימ ןעמ זיא סלאפנלא
 -עב ,ןעוװועג טנאה-ןכדאש ןייק ראפ טשינ ןיוש סָאד זיא ,ןרעטלא רעהעג
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 ,ךיז ףא טָאה סָאד ןוא ,ןעמעלושעמ א ראפ יו ,אזא ראפ טשינ ןפיוא-לָאכ
 יד ןיא רע טָאה סָאד ןוא ,רעבשאמ עשיומ ןיילא ןעמונעג ,טגָאזעג יװ
 .טריפעגסיוא עקאט ,טנװָא ןא םענייא ןיא ,געט עטסטנעַאנ

:- + + 

 ,רעמיצ ןיא ךיז אב קידנעניפעג ךיז ,רעטלא טָאה טנװָא םענעי ןיא
 קראטש ןטולב יד םיא ןבָאה סעּפע .טנאּפשעגמוא קַיורמוא קראטש סעּפע
 גנע וצ ןעוועג םיא ןענַײז ןפיילש יד ,ןגָאלשעגפורא ּפָאק ןיא ןוא טכָאקעג
 ,ןפייר עקראטש רעטנוא יו ,םיא טָאה ּפָאק רעד ןוא ,ןטלאהוצנַײא ייז
 .טעשטשירטעג

 ,טַײצ רעטצעל רעד ראפ טפאשניווועג ןַײז יו ,טוװּורּפעג ךיז טָאה רע
 רעד ףא ךיז ינק ענעגיובעג טימ ןוא ןראּפשנָא ןקור ןטימ טנאוו א ןיא
 ,טרעקראפ ,רָאנ ,טרעטכַײלראפ טינ רעבָא םיא טָאה סָאד .ןזָאלּפָארא דרע
 רעדייא יוװ ,ורמוא רעמ טימ ןוא רעקראטש ךָאנ ןסירעגפוא טרָא ןופ םיא
 .טזָאלעגּפָארא ינק יד ףא ךיז טָאה רע

 -מוא ,ןגנאל ךָאנ ןעוו ,גַײטש א ןיא עַײכ א יװ ,ןעזעגסיוא טָאה רע
 -סיוא ןא קעווא ךָאנרעד ךיז יז טגייל ,ןעיירדמוא ךיז רעה-ןוא-ןיה ןקִיור
 ןא יו ,רעדיו ךיז יז טוט דלאב רעבָא ,עקידנראגיור ןוא עטּפעשעג
 ,ביײה א טרָא ןופ ,גנונָאמרעד רעדליו א סעּפע ןופ יװ ןוא עטירבענּפָא
 ןעיירדמוא ךיז טעּפמיא רעמ טימ ךָאנ ןוא רעדיוװ ,לָאמאכָאנ טמענ ןוא

 בַײלברעביא ןא טָאה'ס רעדָא :ןעשעג ןרעטלא טימ טנַײה זיא סעּפע
 טָאה קנערק עסיוועג ןַײז ןעוו ,טלמעד ןופ ,טעיורבעג םיא ןיא לָאמא ןופ
 -וצסיוא קעטייוו ןַײז ןוא סיורא לָאק א ףא ךיוה ןעגנּוװצעג טפָא םיא
 םעד ןופ -- םענעמוקעגוצ-םיאיַײנ ןַײז ןופ סָאד זיא רעשפע רעדָא ;ןעַײרש
 -סיוא םיא ,טגָאזעג ןבָאה םיריוטקָאד יװ ,טרעקראפ ,טָאה סָאװ ,ןקידנלאפ
 םיא סָאד טָאה טַײצ וצ טַײצ ןופ סָאװ רעבָא ,קנערק ןַײז ןופ טזיילעג
 םיא אב זיא טנַײה זא ,יוזא ;ןפערט קידנגָאלש םיא ןוא ןלאפאב טזומעג
 ...ךעלגעמ ,ןקידנלאפיווערע ןעוועג

 ,טרעגאלאב םיא טלָאװ טסאל ערעטיב ,ערעווש א יװ :ןעזעג טָאה עמ
 םאב םיא טלָאװ רעצעמע ךַײלג ,ןעמעטעּפָא טינ ןָאק רע רעכלעוו ןופ
 רענלָאק םעד ,ןזָאלבּפָא ךיז יידעק ,טָאה רעטלא ןוא ,ןטלאהעג לגרָאג
 עמ ןעוװ .טעיליּפשעגפוא רעדילק עטעיליּפשראפ עלא ןוא דמעה םענופ
 זיא קילב ןַײז זא ,ןעזעג ןעמ טלָאװ ,ןָאטעג קוק א טלמעד םיא ףא טלָאװ
 עליוה רע זיא ורמוא ןקידנעיורב-ףיט ןַײז סעמכאמ ןוא ,ןריולראפ יוװ םִיא
 ,ןדייוװעגניא ענעגייא ענַײז וצ יו ,ןיילא ךיז וצ ךיז קידנרעהוצ ,רעהעג
 טרָאד ןופ םיא ךיז ףראד סָאװ ,שינעפערט א ףא טראוו רע עכלעוו ןופ
 .רעטעּפש םורא ָאש רַאּפ א ןיא רעדָא ,ףעקייט ,דלאב רעדָא ןזַײװאבסיורא

 רעטלא טָאה ,ךיז טימ ןָאט וצ סָאװ ןסיוו טשינ ןוא ורמוא סיורג ןופ
 ןוא ,ןבַײרשיוװירב ןקילָאמא ןַײז וצ ןוא ריּפאּפ םוצ ןדנעוו טלָאװעג ךיז
 םיא זיב ,םיא ןופ טראּפשעגסיורא טָאה סָאװ ,סָאד ןדָאלוצסיוא ךָאנרעיוזא
 ןיא טזיורב סָאװ ,םעד ןופ ןלייצרעד וצ טכארטעג טָאה רע .ןסַײרוצּפוא
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 ןייק םיא ןיא ןעניפעג סָאװ ,ןעגנוטסולג ענַײז ענעי ןופ -- סקירעביא ,םיא
 טשינ ,ןסָאלשעג גָאטאב םורא ייז טימ טייג רע סָאװ ןוא ,טינ גנאגסיוא
 רע טיירד טכאנאב ןוא ,ןלעטשוצנָא ןגיוא יד ןעמעוו ףא עליפא קידנבָאה
 רָאנ יו ,עָאנאה ןייק רעמ ּוװ ,ךעלטעב-טסניד יד ןשיוװצ םורא ייז טימ ךיז
 טשינרָאג רע ןָאק ,ביל זיא םיא סָאװ ,םעד ןיא ךיז ןרירנָא ןטכַײל א ףא
 עטצעל יד ךיוא םיא זיא ךיז ןרירנָא עטכַײל סָאד טָא עליפא סָאװ ןוא ,ןפָאה
 געלפ רע ןכלעוו םורא ,לטעב א סנייא סעמכאמ ,ןרָאװעג טביורעג טַײצ
 -- ןלעפסיוא ןעמונעג טרָאד םעצולּפ טָאה ,ןעיירדמורא טַײצ עטצעל יד ךיז
 -וקרָאפ יד-- עטייווצ סָאד .סנייא זיא סָאד .ןבילבעג טינ זיא לטעב סָאד
 םורא רעדנילב א יװ ,םורא טײג רע עכלעוו םורא ,בוטש ןיא ןשינעמ
 ףורא ייז ןכיירגרעד ,לביטשרעבייא ןַײז ןיא ,םיא וצ סָאװ ןוא ,טנעוו
 -רעדניק א ןופ םרָאפ רעד ןיא רעדָא --- ךעלקיטש ןוא ענעכָארבעגרעביא
 עלעטיג יװ ,םרָאפ רעד ןיא רעדָא ,ןעלרעיימ א ןופ יװ ,ַײרעבעב רעש
 א טימ יוװ ,םיא טימ ךיז קידנענעכער טשינ ,טגנאלרעדפורא םיא ייז טָאה
 -לײטנָאמוא ןא קידנזָאלרעביא םיא ,ןעגנאגעגקעווא ןוא טגָאזעגּפָא :םעליוג
 ,דניק קידנבָאה-טשיניגנוניימ ןייק יו ןוא ןקידנעמענ

 -עג םיא ךיז טָאה -- ,טלגנירעגמורא םיא ןבָאה ,ןבָאר יו ,סערָאצ --
 ךיז ןבַײלקרעד ייז -- ,קידנבַײרש ווירב ןַײז ןיא ,טלייצרעד רע זא ,טכאד
 ךעלקיטש םיא ןופ ןוא ןקיּפ םיא ןעמענ ןוא בַײל ןַײז וצ ,ןגיוא ענַײז וצ
 .ןסַײר

 ווירב ןטכאדעג םעד ןיא רעטלפייווצראפ א רע טָאה -- ,םיא וצ ייוו --
 ךיז ,טּפאכעגנָא ךיז טָאה רע ןכלעוו ראפ ,עלעיורטש סָאד -- ,ןגירשעגסיוא
 א וצ ךיז טָאה רע זא ,טכאדעג םיא טָאה'ס ןכלעוו ךרוד ןוא ,קידנעקנירט
 ןייק ןוא יורטש ןייק'ס :טראנעגּפָא םיא טָאה ,ןגָאלשעגוצ גערב לקיטש
 ןטימניא טייטש רע .ןריולראפ ןוא זָאלנדָאב רעדיװ זיא רע ןוא ,גערב
 טעז ןוא ּפמָאל ןפא טקוק רע ;רָאג טציז רע זא ,םיא טכאד'ס ןוא ,בוטש
 רעדיוו םיא ןעמוק קנערק ןוא טַײקטרעדנוזענּפָא ןַײז ןוא ...ןַײש יד טשינ
 ,זדלאה ןרעביא ּפמוז ןיא טקעטש סָאװ ,רענייא יװ ןוא ,ןצראה ןרעטנוא
 ןוא ןבייהוצפוא ףורא טנעה יד רָאנ יו ,רעמ טשינ ןיוש רע ךיוא טָאה
 יד טוט'ס רָאנ רעװ ,זיא-טינ-ןעמעוו אב רעדָא ,למיה םאב ףליה ןטעב
 רָאג זא ,טליפ רע ,טקניז רע .ןעזרעד ןקעטשסיורא ךיז ּפמוז ןופ טנעה
 רעדָא ,ןגרָאמ רעדָא ,טנַײה רעדָא-- ןפערט סעּפע םיא טימ ףראד ןכיגניא
 -עגּפָא טאהעג גנאל ןיוש םיא טָאה סָאװ ,ךאז א-- רעטעּפש רעדָא ,דלאב
 ךָאנ א ,רעַײנ א ןיא רעדיו םיא ,ךעלגעמ ,ךיז טבַײלק סָאװ ןוא ,טזָאל
 ,ןפראוונײרא עגאל רעקידרעלעק ןוא רערעטצניפ רעמ

 -רָאפ ןבַײרש טכאדעג ןיא רעטַײװ רע טָאה -- !ישפנל יואו יל יוא --
 ןופ זיא בוטש עצנאג יד זא ,טפָא טַײצ עטצעל יד םיא טכאד'ס -- ,טצעזעג
 ,ןריט עלא ךרוד ןַײרא טגנירד רעכלעוו ,ןעמונעגמורא ןקלָאװ א סעּפע
 ,םיא וצ ןוא ,ןצראה ןיא בוטש ןיא ןעמעלא וצ -- סענוראּפש ןוא רעטצנעפ
 ,רעטכידעג לָאמא סָאװ םיא טרעװ ןקלָאװ רעד ןוא ,ךעיומ ןיא ,ןרעטלא וצ

 ,לעז ןַײמ וצ זיא ייוו ןוא רימ וצ זיא ייוו ?
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 טעז ץעגרע ןופ ןוא ,רערעטצניפ ןוא רערעטצניפ לָאמא סָאװ ,רעטכידעג
 ךיז ןזַײװ טכיל עקידנעקנאצ ייווצ רָאנ ןדַײס ,טשינ ןַײש ןייק ןיוש רע
 ןענַײז עכלעוו ,רעדירב ענַײז ןענַײז סָאד ןוא .סנטַײװרעדנופ לָאמא םיא
 טלָאװ רע עכלעוו ראפ ןוא ,ןבילבעג טלאהנָא רעקיצנייא רעד רָאנ םִיא
 זיא ,עשיומ ןוא יזול -- ןּפאכנָא ,טסיירט קיטש א ןיא יװ ,טנָאקעג ךָאנ ךיז
 ךיז טשטילג ,עשיומ ,רעטייווצ רעד ךיוא ןוא ,ָאטינ ,יזול ,רענייא רעבָא
 .רעמ לָאמא סָאװ םיא ךיז טרעטַײװרעד ןוא סיורא םיא

 ןוא בוטש ןטימניא קידנעייטש ,טלמעד ןיוש ךיז טָאה ןרעטלא אב
 -עג ךעיומ ןיא קראטש ןיוש ,ןעקנאדעג עכעלקנערק ענַײז קידנגיילסיוא
 טָאה'ס ןוא ,טאהעג טינ טלאהנָא ןייק סעמעעב עקאט טָאה רע .טרעטנַאלּפ
 ןוא ּפָארא ּפָאק ןטימ -- רע טגנעה דרע ןוא למיה ןשיוװצ זא ,טכאדעג םִיא
 ןבָאה בוטש ןופ ןכאז עלא ןוא ,בוטש עצנאג יד ןוא ,ףורא סיפ יד טימ
 יד ןוא ,ןביוא ןופ ּפמָאל ןטימ שיט רעד :עטרעקעגרעביא ןעזעגסיוא םיא
 -עגרעביא ּפָאק ןַײז ךיוא םיא ךיז טלָאװ דלאב ןוא -- ןטנוא ןופ עילעטס
 לאפ א לָאמאטימ בוטש רעטרעקעגרעביא ןא ןיא טלָאװ רע ןוא ,טרעק
 רעד ףא יצ ,לָאּפ ןפא יצ ,טכאמעג טינ טציא םיא ךיז טלָאוװ'ס ּוװ ,ןָאטעג
 ...ןלאפעג ּוװ סנייצלא ,עילעטס

 ,טונימ רעד ןיא רָאנ .ןעגנאגעגּפָא וצרעד קינייװ ןיוש םיא זיא'ס ,ָאי
 ףא ןוא ,טנפעעג ריט יד םעצולּפ ךיז טָאה ,ןעשעג טלָאזעג טָאה סָאד ןעוו
 .עשיומ רעדורב ןַײז ןזיוואב ךיז טָאה לעוװש ריא

 ,שינעזַײװסױא ןא זיא'ס זא ,טכאדעג עליכטאכעל ךיז טָאה ןרעטלא
 .ןפָאלעגכרוד ךעיומ ןַײז ןיא סָאװרָאנ םיא ןענַײז עכלעוו ,יד ןופ סנייא
 רע טעז יצ ,ןגַײצרעביא ךיז יידעק ,ןָאטעג שיװ א ןגיוא יד ךיז טָאה רע
 -עביא ןוא טַײקטכירעגמוא עטשרע יד יװ ,דלאב רָאנ .רָאװ רעד ףא סָאד
 "טנווָא-טוג, םעד רעדורב םענופ טָאה רע ןוא רעבירא םיא זיא גנושאר
 רע ,טרעקעגמוא טַײקטשימעצ ןוא םיורט ןופ ךיז רע טָאה יוזא ,טרעהרעד
 -רָאלק רעמ ךעיומ ןיא ,ןגָארקעג ןדָאב רעמ סָאװטע סיפ יד רעטנוא טָאה
 יװ רעדורב םעד ןוא ןָאטעג ּפאכ א טרָא ןַײז ןופ ךיז טָאה רע ןוא ,טַײק
 .ןפָאלעג ןגעקטנא

 ןיא ןפָארטעג ןרעטלא טציא טָאה רע זא ,ןעזעג טָאה רעבשאמ עשיומ
 טַײקטכירעגמוא עדעי ןעו ,דנאטש אזא ןיא ןוא טַײקנרױלראפ סיורג
 טשינ םורעד זיא רעבשאמ עשיומ .קידנטעלּפ םענעפָארטעג ןפא טקריוו
 .טלעטשעגנַײרא ךיז טָאה רע ןכלעוו בילוצ ,ןעיניא ןַײז טימ סיורא דלאב
 ,שיט םאב ץאלּפ ןעמענראפ ןוא ךיז ןצעזוצ ןכָאנ דלאב ,עלַײװ א טָאה רע
 ןוא ,טריפראפ סעומש א ןרעטלא טימ סקיטַײז ןגעוו ,שרעדנא סעּפע ןגעוו
 רע זא ,טקרעמאב גנוקיוראב עסיוועג א ןרעטלא ףא טָאה רע זא ,ךָאנרעד
 סרעטסנרע רעמ וצ רעהעג ןַײז קיייפ ןיוש זיא רענעי זא ,טקרעמאב טָאה
 ןעיניא ןכעלטנגייא ןַײז וצ ןיוש ךעלעמאּפ-ךעלעמאּפ רע זיא ,ןגיינ וצ
 ..ןטָארטעגוצ

 -וקעג טציא םיא וצ זיא ,עשיומ ,רע סָאװ וצ ,רעטלא ,טסייוו רע --
 ,רעטלא סָאװ ,םעד ךעיוקימ ןדיירכרוד ךיז ןעמוקעג םיא טימ זיא רע ?ןעמ
 ןיא סָאד ןטעבעג רעירפרעד טַײצ לקיטש א םיא טָאה ,טקנעדעג רע ביוא
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 רעבָא ,ןופרעד טכארטעג טַײצ עצנאג יד טָאה ,עׂשיֹומ ,רע ...ןבָאה ןעניז
 רעטלא יװ ,ןוא טיירדראפ ןטפעשעג יד ןיא קראטש טציא זיא רע יוויוזא
 םורעד רע טָאה ,קנערק סעקמאכענ ןופ טסגנא לופ ךיוא ןעמ זיא ,טסייוו
 :יוזא זיא טציא ןוא .טציא זיב ףא ןגײלּפָא טזומעג סָאד

 טציא ןוא ,טגערפעגנָא ךיז טָאה רע ,עשיומ ,טרעלקעג גנאל טָאה רע --
 .טרעשאב םיא ,ךיז טכאד'ס סָאװ ,סָאד ןענופעג םיא ראפ רע טָאה

 א ,ןגיילוצסיוא ןעיניא םעד קידנטערטוצ ,זיא רעבשאמ עשיומ ראפ
 טכער יוזאיו :ךעלמענ ,ןענאטשעג עבאגפוא ערעוװש א רעייז ,ערעווש
 םוצ םיא ןרעטנעענרעד ןוא ןבעג ןייטשראפ וצ םיא ,ןרעטלא ראפ ןכאמ
 ןטשרע ןפא שטָאכ זיא ,רָאפ טציא םיא טגייל עמ סָאװ ,סָאד זא ,לכייס
 רעדנא ןא ןיא זיא רענעי ןעוו ןוא ,םיא ראפ טשינ ,ךַײלג טשינ קוק
 -וצרָאפ םיא ןעניז ןפא ןעמוקעג טינ םענייק לָאמנייק סָאד טלָאװ ,דנאטש
 טשינ געווסיוא רעדנא ןייק זיא טציא ,עריירב ןייא זיא טציא רעבָא ;ןגייל
 ןיילא יוװ יוזא ,ןכאמ םעלָאש םעד טימ ףראד ,רעטלא ,רענעי ןוא ,ךעלגעמ
 ,ןופרעד טלייצרעד טָאה רע ןעמעוו ,ענעגייא יד ןופ עלא יוװ יוזא ,עשיומ
 .טמיטשעגנַײא םעד טימ ןוא ןעגנאגעגנַײא ףורעד ןענַײז

 :טגָאזעג טָאה עשיומ

 -עגכָאנ ריא ףא ךיז טָאה'מ .רעטכָאט עשידִיי ,עכעלטנרָא ןא'ס --
 .יז ןעק עמ לַײװ ,ןגערפכָאנ טרָאּפשראפ ךיז ןעמ טָאה ,ךעלטנגייא ...טגערפ
 עכעלטע טַײז ןיוש טעברא יז ,ענעגייא ןא טאמיק ,שטנעמ-בוטש א זיא יז
 רעבָא ,דארג ןקירעדינ םענופ לסיב א זיא'ס ,סעמע ...עקאט זדנוא אב ןרָאי
 ,לוסּפ אזא טשינרָאג זיא :אגרד תוחנ ,טקנעדעג ןוא ךָאד טסייו רעטלא
 -ּפָארא ךיז לָאז'מ ,ןטָאבעג ןוא טגָאזעגנָא עליפא זיא'ס זא ,טרעקראפ זא
 .אגרד תוחנ א וצ ןעמענ בַײװ א אב ןזָאל

 זא ,טרָאפ ךָאד זיא-- ,ןבעגעגוצ עשיומ ָאד טָאה -- ,רעקירעד ןוא --
 ,יז יו ,אזא ןא ןוא ,שטנעמ א-- שטנעמ רעד ,ןרעק א זיא ןרעק סָאד
 ןוא רעדניק עלא ןשיװצ ,ענַײז יװ ,בוטש אזא ןיא ןעמוקנָא טעװ יז זא
 -ראפ ,ךעלטנגייא ..ןכאמ טַײל א ריא ןופ ןעז עדאווא ןעמ טעװ ,ענעגייא
 רעייז ךיוא יוזא יז זיא ,םינָאמיס עלא טול לַײװ .ןכאמ רָאג ןעמ טרָאּפש
 .שיטַײל

 זומ --- ,טגָאזעג קיטכיזרָאפ רעטַײװ עשיומ טָאה -- ,רעדיוו וצרעד --
 זיא ,טייטשראפ ןוא טסייוו ןיילא רעטלא יװ ,זא ,ןגָאז ,ןרעטלא ,םיא רע
 עמ ןעמעוו טימ ,םענייק ראפ טשינ ןוא םינָאכדאש ראפ טשינ ,רע יװ ,אזא
 יװ לַײװ ..טשינ דאצ רענעביוהעג רעקירעביא ןייק ,טדערעג םיא טלָאװ
 טשינ לָאז ,ןיילא רעטלא ,רע ןַײפ יװ ,סעכִיי ןַײז ןַײז טינ לָאז'ס סיורג
 --רערעדעי טשינ ןוא ,טסוװאב ןעמעלא ךָאד זיא קנערק ןַײז רעבָא ,ןַײז
 טשינ ,רע יװ ,אזא ףא ךָאד ךיז טעװ -- דארג ןעמערָא ןא ןופ רָאנ ןדַײס
 ,יד טינ ביוא זא ,יוזא .ןדניב ןלעװ טשינ לריוג ןַײז םיא טימ ןוא ןעּפאווק
 ,יווַײס ןעמ טלָאװ ,רָאפ טציא ָאד םיא טגייל עשיומ סָאװ ,ענעי טינ ביוא

 .דארג רעקירעדינ א 1?
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 סרעסעב ןייק לַײװ ,יז יו ,רעכעלנע ןא ףא ןייטשאב טזומעג ,ףָאסלָאקּפָאס
 .ָאטינ ןטכיזסיוא ןייק ןענַײז סרעקיסאּפ רעמ ףא ןוא ןענופעג טינ ךיז טלָאװ

 לסיב א ןיוש ַײברעד ןוא ןבעגענוצ עשיומ ָאד טָאה -- ,ךָאנ ןוא --
 ,רע זא ,רעטלא ,ןסיוו רע לָאז --- ,קידנעמארנַײא דָאס א יװ ןוא רעליטש
 ,טרעדינעגּפָארא ךעלטפעשעג יוזא ןוא טגנעעג יוזא טציא זיא ,ןיילא עשיומ
 רעד ןעוו ןוא ,סקיסאּפ רעמ א ןַײז ךעלגעמ ָאי לָאזס עליפא ןעוו זא
 ךיז ,ןלאפ עניוזא ןיא ךיז טוט'ס יװ ,טלָאװעג טלָאװ דאצ רעטייווצ
 טינ ליו רע סָאװ ,םעד ראפ טייג רענעי דלאביוו זא ,.הד ,ןענערָאװאב
 רעַײטשסױא סיורג ןוא ןדאנ ןסיורג א ראפרעד םיא ןעמ לָאז ,סקירעביא
 טציא ,עשיומ ,רע זיא ,ןַײז ךעלגעמ עליפא לָאז סָאד ןעוו זיא -- ,ןקעליס
 ;ןעמענוצנָא סניוזא ןוא ןיײגוצנַײא ןעגנורעדָאפ עניוזא ףא דנאטשמיא טינ
 ןטסעב ןַײז אב :סעליוכעיב טינ ןטולכאל טציא רע זיא ,טגָאזעג יװ ,לַײװ
 ,רעטעּפש זא ,רָאנ טפָאה רע ןוא ,ןסָאלשעגסיױא םיא ראפ סָאד זיא ןליוו
 טשרע רע טעװ ,ןעיירדרעביא ךיז טעװו רע זא ,פלעה טעװ טָאג זא
 ןוא ..ןענערָאװאב בַײװ ןקידנעמוק ןַײז טימ ,ןרעטלא ,םַיא ןעז טלמעד
 ,ןעמאז טינ ןעמ ףראד ךאז רעד טימ זיא-- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,רעטַײװ
 .טגָאזעג םיא טָאה ןיילא רעטלא סָאװ ,סָאד גונעג זיא ,ןעשיומ ,םיא לַײװ
 טינ ףראד עמ זא ,יוזא .ךיז ןופ טייטשראפ רע סָאװ ,סָאד ךיוא טנַײה
 ,עשיומ ,טפָאה רע ןוא ,ןסילשאב רעכיג סָאװ ךיז זומ עמ ןוא ,ןגײלּפָא
 ןענָאק ןעמ טעװ ,ןבעג עמָאקסאה ןֹוא טרָאװ ןַײז טעו רעטלא ביוא זא
 געהנימ ןוא ןיד רעד יװ ,:ָאכָאלאהעק ןעווארּפ ענעסאכ יד ןכיגניא רָאג
 ןיא יז :טדערעגּפָא ןיוש זיא .ריא טימ ,דאצ ןטייווצ ןטימ לַײװ ,טרעדָאפ
 .עינעמ ןייק זיא טַײז ריא ןופ ןוא ןענאטשאב

 רע .םיקסאמ ןענַײז-- ,טגָאזעג עשיומ טָאה -- ,ענעגייא עלא ךיוא --
 קנאדעג רעד זיא םיא ךיוא ןוא ,טדערעג םעד ןגעוו ןיזול טימ ךיוא טָאה
 .ןלעפעג

 ןטצעל םאב רָאנ ,קידנרעהסיוא ץלא סָאד ,רעטלא טָאה -- !?יזול --
 -ראפ רָאנ בלאה ,ןגירשעגסיוא יוװ בלאה ןוא טּפאכעגנָא ךיז טרָאװ סעשיומ
 .ןָאטעג גערפ א טרעדנּוװ

 ןיא טָאה רע ךַײלג ,ןבעגעג גערפ א לָאמאכָאנ רעטלא טָאה -- ?יזול --
 טָאה ,ןעזרעד לטכיל טַײװ א ךעיומ ןרעטצניפ ןוא ןטשימראפילּפענ ןַײז
 טנאה רעד טימ סָאד קידנלעװ יװ ,ןטלאהראפ ךעלקנאדעג ראפרעד ךיז
 ּׂ .ןעגנאלרעד

 זא ,סנטשרע -- ןרָאװעג רָאלק טציא םיא זיא דיר סעשיומ עלא ןופ
 סָאװ ,רעד טימ םיא טדער עמ זא ,סנטייווצ :ךעדיש א ָאד םיא טדער עמ
 טוג םיא טסייו רע סָאװ רָאנ ,ןפורעגנָא טינ ַָאד ןעמ טָאה ןעמָאנ ריא
 ןטכאנאב יד ןיא טפָא יוזא ךָאד ךיז רע טָאה ריא םורא סעמכאמ ,ןיילא
 יס ,טציא ןעמ זיא ןדייר םיא ערעדנא ןייק זא ,סנטירד ;טיירדעגמורא
 ,סנטרעפ ;דנאטשמיא טינ ,סעביס ערעדנא רעביא ַײס ,ןיילא םיא רעביא
 ךיוא זא ,םיא ןופ ךיז טרעדָאפ טציא זא ןוא ,ןענאטשאב ןיוש זיא יז זא

 .ןַײז וצ ףראד סע יו :



 ןופרעד ןיוש ןסייוו עלא זא :ןטצעל םוצ ןוא ;ןבעג עמָאקסאה ןַײז לָאז רע
 ןיא ץעגרע רע זיא ,סיוא טזַײוװ'ס ,סָאװ ,יזול ךיוא ,םיקסאמ ןענַײז ןוא
 רעהא זיב טָאה ,רעטלא ,רע ןוא ,וועשיוט א רעדָא ,טסאג א ָאד טָאטש
 -עגנעמאזוצ טציא םיא ךיז טָאה ץלא סָאד טָא ןוא ;ןופרעד טסּוװעג טינ
 סָאװ ,םעד ףא םיקסאמ טינ יצ ,ָאי רע זיא יצ :עגארפ רעד ףא ןוא ,טשימ
 רעד ןיא טשינ רעמ רע טָאה ,ןרָאװעג טגיילעגסיוא סָאװרָאנ ָאד םיא זיא
 םאב ןוא ןרעדנּוװראפ וצ ךיז רָאנ יװ ,ןגָאז וצ טאהעג טונימ רעטשרע
 א טימ ןגעקטנא םעד ןוא ןעּפעשטראפ ךיז טרָאװ ןקידלושמוא ןטשרע
 :ןעמוקסיורא עגארפ

 !?יזול ,אה --
 -נריולראפ עקיטציא ןַײז טָאה רע .ןענאטשראפ דנאטש ןַײז טָאה עשיומ

 סניוזא טציא זיא ןרעטלא סָאװ ,טימרעד טשטַײטראפ ןשַאל-ןָא ןוא טַײק
 א ראפ עליפא רעװש זיא ןדייר וצ םעד ןגעוו סָאװ ,ןרָאװעג ןבעגראפ
 ףא ,ךיג יוזא ףראד עמ ןכלעוו אב ,רעטלא יװ ,אזא ראפ טארפיב ,ןטנוזעג
 םיא זיא רעסעב ןוא ,רעפטנע ןייק ןרעדָאפ טינ ,טונימ רעסייה רעד
 "ראפ , םעד ןוא עגאל יד ןיילא לָאז רע ,ורוצ ןזָאל טַײצ לקיטש ןיילק א
 ןָאטעג יוזא עקאט םורעד טָאה עשיומ .ןטכארטאב ור ןיא ?ןגעק, ןוא

 טָאה'ס .ךיז רעלקאב -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,רעטלא ,ךיז טכארטאב --
 ,ןעמוקפורא עווּושט ךָאנ ריד וצ ךיא לעװ געט עטסטנעָאנ יד ןיא ןוא ,טַײצ

 רעמ ןוא ןקידנעייטשראפ רעמ א ןרעטלא ףא טלמעד טלָאװ עשיומ ןעוו
 טרָא ןַײז ןופ ךיג יוזא ,ךעלגעמ ,רע טלָאװ ,ןָאטעג קילב ןכעלגנירדכרוד
 לַײװ ,טזָאלראפ ןעװעג טינ רעמיצ ןַײז ךיג יוזא ,ןביוהעגפוא טינ ךיז
 ,ןענופעג טציא ךיז טָאה רע ןכלעוו ןיא ,דנאטש אזא ןיא ,ןרעטלא יװ ,אזא
 ָאד םיא טָאה עמ סָאװ ,סַײנ יד רָאנ טינ זא ,ןעז וצ ןעוועג רָאלק זיא
 רָאנ ,טקריװעג קידנעיירדעצ יוזא םיא ףֹא טָאה ,טכארבעגפורא סָאװרָאנ
 -מוא ןא ףא ,ןלאפעג ןדָאב ןטיירדעצ רעִירּפ א ףא ןיוש זיא סַײנ יד זא
 ןזַײא ןטילגעצ ףא סטעפ יװ ,יז טָאה טקריוװעג ןוא ,ןכעלקנערקיקַיור

 םעצע םעד ךעיוקימ טרָאװ ןייא ןייק טימ ןזיוואב טינ טָאה רעטלא
 זיא ,ןענאטשראפ קיטכיר טָאה עשיומ יװ ,סעמכאמ ,ןעמוקוצסיורא ןעיניא
 ,גָאלשרָאפ ןכָאנ ךַײלג ,ןזָאל ךיז לָאז'ס ןכלעוו ןגעוו ,אזא טינ ןעיניא רעד
 טינ ןיוש טָאה עשיומ סָאװ ,םעד סעמכאמ רעדיוו ןוא ;ןרעפטנע םיא ףא
 ךָאנ ,טאהעג ּפָאק ןיא ליפיוזא טָאה רעטלא סָאװ ,ראפרעד -- ןענאטשראפ
 םיא זיא'ס ןעוו ,טציא טארפיבוא ,ןעמוקעגפורא םיא וצ זיא עשיומ רעדייא
 -אב ךיז טרעדָאפ'ס רעכלעוו וצ ,ךאז אזא ןזייל וצ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא
 ןיא ,טָאה רעטלא עכלעוו ,סאדאהיוועשִיי סיורג ןוא טַײקרַאלק סרעדנוז
 .ןופרעד ןעמיס ןייק טאהעג טינ ,טנעמָאמ ןקיטציא

 טָאה ןסעמערעדניא .ןענאטשאב ןיוש רעטלא זיא רעבָא ןסעמערעדניא
 סיורָאפ ןופ ןיוש זיא רעפטנע ןַײז ןוא ,ןרעלקוצרעביא טאהעג טשינרָאג רע
 ךָאד רע טָאה סָאד לַײװ .עמָאקסאה ףא ןוא ָאי ףא-- ןעוװעג טמיטשאב
 םינָאכדאש ראפ רענעשטנוװעג קירעביא ןייק זא ,טסּוװעג טוג ךיוא ןיילא
 -רָאנ ָאד םיא טָאה עמ סָאװ ,רעד יו ,םיכודיש דארג ןרעכעה א ראפ ןוא
 ןיא דנאטש ןַײז ןיא ךיז ןעלקערב זא ןוא ,טינ רע זיא ,טגיילעגרָאפ סָאװ
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 -קערב ָאי ךיז לָאז רע ןעוו זא ,טסּוװעג רע טָאה סָאד ךיוא יװ :ךעַײש טינ
 ןענַײז סעגאל עלא סעמכאמ ,ןפלָאהעג טינ יװַײס טציא םיא טלָאװ ,ןעל
 -רעיימ ךרוד רעַירפ טָאה רע רעכלעוו ןגעוו ,עגאל-בוטש יד -- ןגעק טציא
 ,טסּוװרעד ךיז ןיילא ןעשיומ ןופ טציא ןוא ,ןעלעטיג ךרוד ךָאנרעד ,ןעל
 ןעגנּוװצעג ןעמעלא ,עגאל יד טָא ,סָאד טָאה ,ןענאטשראפ טָאה רע יװ ןוא
 ,ןיילא עשיומ יוװ ,אזא עליפא ,ןייטשאב ריא ףא ןוא ןעמענוצנָא ךאז יד
 טריסערעטניראפ ןיילא רע טלָאװ ,ןטַײצ ערעדנא ןיא ,לָאמשרעדנא ןא סָאװ
 .ןעמוק דנאטש וצ ןזָאלרעד טינ סָאד ןעוועג

 עלא וצ ךָאנ םיא ןבָאה ָאד ןוא .רעטלא ,ןענאטשאב רע זיא עדאווא
 ּפָאק ןיא ןעגנולעטשרָאפ עסיוועג יד ךָאנ ,טנװָא ןקיטנַײה ןופ ןעגנולמוטעצ
 טכאנאב טכאמעג טַײצ עטצעל יד םיא ןבָאה עכלעוו ,ענעי ,ןָאטעג גָאלש א
 סָאװ ,םעד ןופ טסדנימ א שטָאכ טרָאד ןכוז ןוא ןעלדנאוומוא ךיק ןיא
 ןסעמערעדניא סָאװ רעבָא ,ןשעל ןטפאשנדַײל ענַײז טנָאקעג םיא טלָאװ'ס
 .טרעקאלפעצ רעמ ךָאנ םיא ייז ןבָאה

 ןגָאז ?טכאנ-עטוג, ןַײז עליפא טָאה רעטלא ןוא ,סיורא זיא עשיומ
 ..טליּפשעג רעמזעלק ןיוש םיא ןבָאה ןטילבעג יד ןיא לַײװ ,טרעהעג טינ
 קנאדעג םעד אב טָאה ,רעטרעגנוהעגסיוא אזא ,רעטלא יװ ,אזא לפיוו ןוא
 ךיז ןוא ןליּפשעצ ךיז עיזאטנאפ ןַײז ןזָאל טנָאקעג ןבָאה ענעסאכ ןופ
 -גאווצ ןופ יו ,םעד וצ ךיז טסַײר רעקירעגנוה אזא סָאװ ,סָאד ןלָאמסיוא
 ,טלעטשעגרָאפ ךיז ןוא טלָאמעג עקאט רעטלא ךיז טָאה ליפיוזא -- ,ןעג
 -עביא סיורג ןופ זא ,ןעגנאגעגּפָא זיא לסיב ןיילק א רָאנ ןוא ,רָאה א ןוא
 ,ןענעפע רעדיס א טינ דלאב רע לָאז ןטילבעג ןופ סולפרעביא ןוא גנושאר
 -רעדפא ןקידעכָאװנטימ א ןיא םעצולּפ ךיז ןוא ,סעבאשיווערע ןא ןיא יו
 ןעגנאזעג עלא ןופ גנאזעג ןימ א ,גנאזעג-ביול ןימ א ןגָאז ןעמענ ךיז טכאנ
 ןיוש טעב א רָאפ םיא ןלעטש ןוא םיא ןופ ןראּפש סָאװ ,ןטולב ענַײז וצ
 ןענעוונאג וצ ןיוש ךיז טרָאּפשראפ רע ןכלעוו םורא ,טעבעג ךיק ןיא טשינ
 ,טעב א ןיוש רָאנ ,סנגינעגראפ ענעטָאבראפ ,עניילק עוויינגיב ןכוז ןוא
 עלא ןופ גנאזעג םענופ ןטבילעג םעד אב ,עמיולש ךעליימ םעד אב יװ
 ןא םיא ןביל וצ ףא םיא ףא טראוו עטבילעג ןַײז ןכלעוו ףא ,ןעגנאזעג
 ,..עטיירג-ןָאטעגסוא

 טסייו רע .טיירדראפ ּפָאק רעד רָאג ןיוש ןרעטלא ךיז טָאה ָאד ןוא
 ,טרעקראפ ,יצ ,ןשָאלעגסיוא לָאמאטימ םיא ךיז טָאה ּפמָאל רעד יצ ,טינ
 עצנאג יד ,ךיז טכאד ןוא ,טרעקאלפעצ ענושעמ לָאמאטימ םיא ךיז טָאה רע
 רע זיא יצ ,טינ טסייו רע .ןענערב ןעמונעג םיא ןופ טָאה םורא בוטש
 -עגרעביא ,ןייגקעווא ןסייב ,םיא טָאה רעדורב רעד ּוװ ,טרָא ןפא ןבילבעג
 טרָא ןַײז ןופ ךיז טָאה רע יצ -- ,ןקידנציז א רעדָא ,ןקידנעייטש א-- טזָאל
 ןוא ןעילפמוא ןעמונעג ןטפולרעדניא בוטש ןיא רָאג טָאה רע ןוא טרירעג
 א זיא רע ןוא ,ןעמונעצ ךיז ןבָאה טנעוו יד ,גנע ןעוועג םיא זיא בוטש יד
 סנקלָאװ יד רעטנוא ןוא ןליקּפָא ךיז ףא סיורא ןסיורד ןיא רעקידנעילּפ
 טכאד ,סעּפע ךָאנ זא ,רָאנ טסייו רע ...טינ טסייוו רע .ןבעווש וצ ךיוה
 ןיא םילייק רעטנזיוט ןופ יוװ ,לָאמאטימ םיא טָאה סָאװ ,קיזומ רעדליוו ,ךיז
 םיא זיא טימרעד ןעמאזוצ סָאװ ןוא ןָאטעג עּפיר א ךעיומ ןיא ןוא ּפָאק
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 טָאה -- ,ןרָאװעג רעטצניפ קראטש יא ,קיטכיל קראטש יא לָאמאטימ סעּפע
 ןָאטעג לארּפ א טרָא ךיוה קראטש א ןופ יװ ,דרע רעד ףא ,ךיז טכאד ,רע
 .ןבילבעג ןגיל ,םעליוג א יװ ,טַײצ קיטש א ןדנובעג ןוא טמיילעג יװ ,ןוא

 טָאה טכאנרעדפא םענעי זא ,ןרעוװש געמ ךיק ןיא טסניד ערעטלע יד
 סעּפע לביטשרעבייא סרעטלא ןיא ךיז אב ּפָאק ןרעביא ,ןפָאלש ןראפ ,יז
 ראפ סָאד טָאה יז ..טרעהעג ןעיירד קיטסאה וצ ןוא ליפוצ ךיז ןרעטלא
 ,טסּוװאב יװ ,זיא ,עיסענג ,ערעגנַיי יד לַײװ ,ןגָאז וצ טאהעג טינ םענייק
 ןא ןיא ץעגרע רָאנ ,ךיק ןיא ריא טימ רעמ טשינ ןיוש געט עטצעל יד
 טָאה ךָאנרעד ןוא ,טרעהעגוצ ןיילא ךיז יז טָאה .ןפָאלשעג רעמיצ רעדנא
 לַאּפ סרעטלא זיא סָאװ ,עילעטס רעד ןיא ,ּפָאק ריא רעביא לָאמאטימ יז
 א םוא סעּפע טפראו עמ ןעװ יװ ,טרעהעג פאלק ןקראטש א ,ןעוועג
 ןוא .סָאװ טסּוװעג טינ ןיילא טָאה יז-- ,קנאב א יצ שיט א-- ךאז ערעווש
 זיא ,ןרָאװעג ליטש קראטש ןביוא טרָאד ןיוש דלאב זיא לאפ ןכָאנ יוויוזא
 .עקידנסיוו טשינ א ,ןפָאלשעגנַײא ךַײלג םורעד יז

 סָאװ ,ןטשרע םענעי ךָאנ סרעטלא לאפ רעטייווצ רעד ןעוועג זיא סָאד
 ןיא ןעמעלא ראפ בוטשיסע ןיא עשיומ רעדורב ןַײז אב םיא טימ טָאה'ס
 .םענייק ןָא ןוא סעדייא ןָא ןעשעג סָאד זיא לָאמ סָאד .ןפָארטעג ןגיוא יד
 ךיז רע טָאה ןיילא יוזא ,ןלאפעגרעדינא ןיילא טציא זיא רע יװ יוזא ןוא
 טינ םינָאמיס ענייק טימ ךעלרעסיוא ,טלעטשעגפוא ,ןביוהעגפוא ךָאנרעד
 ןטלָאװ רענייב עלא יװ ןוא דימ קראטש ךעלרעניא רעבָא ,לאפ םענופ
 .ןכָארבעגרעביא ןוא טּפאלקעצ ןעוועג םיא

 לײט רעטשרע ףָאס
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 ןפָארטעג טָאה טלמעד

1 

 ךיז טָאה רעִיקוב לכימ יצ ,טינ ןסייוו רי
 טָאה רע ןיהּוװ ,ןיהא טזָאלעגקעװא טינ
 -יל רעטַײװ רעד ןיא שזא-- טכארטראפ
 לַײװ ,ראפרעד -- ,רעוװעסעד יד וצ ,עט
 -עג טינ סעָאצױה ןייק טעשָאּפ טָאה רע
 לַײװ ,ראפרעד רָאג רעשפע יצ ,טאה
 ,סָאד ןעניפעג טנָאקעג טָאה רע יוויוזא
 ןיא ,יה ָאד ,טפראדעג טָאה רע סָאװ
 ןכאמ סָאװ וצ זיא ,טָאטש רענעגייא רעד
 ?ןעגנערבסיוא ךיז ןוא סעזַײר

 זא ,זיא טקאפ א רָאנ ,יוזא יצ יוזא
 רעיקוב לכימ טָאה גָאט א םענייא ןיא
 םענופ רעגיילטנורג םוצ ןפָארטעגנַײרא
 -ָאי וצ ,זַײרק-םיסרָאקיּפא ןשיטָאטשיײיה

 --ןבעגעג ןעמָאנ א רעטעּפש םיא טָאה'מ יװ רעדָא ,טנאילירב עלעס
 .?עפייגאמ עלעסָאי,

 טסּוװרעד ךיז טָאה רע זיב ,ךעלרעווש ץנאג ןעמוקעגנָא םיא זיא'ס
 ,רעדעס טימ לופ ,לאטראווק ןשידִיי-טינ א ןיא ץעגרע -- גנוניוװ סמענעי
 -ראפ ראפ ןעגנידּפָא ןעמ טגעלפ רעמוז ּוװ ,סנקראּפ עביוט ןוא טניה טימ
 וצ ףא ןוא טפול ףא לרעמיצ א טַײל עווילשידאי ןוא עקנארק עכעלגעמ
 .ןעגנול ענעּפמורשעגנַײא יד ןעווענליּפ

 עפייגאמ עלעסָאי טָאה ,טקוראפ ףיה א ןיא ץעגרע ףיט ,טרָאד טָא
 ןופ ,שארי-טָאטש ןופ ןעמונעגסיורא ,עלעביטש שידַיי-טינ א ןעגנודעגּפָא
 ןוא ןקילב ענעשטנּוװעג-טשינ ,עדמערפ ןופ טצישעג ,רעדליּפ ןשירכָאס
 ןוא ַײרעגארג ןראג עכלעוו ,רעלַײמ עכעלטנַײּפ ןוא עטסוּפ ןופ ךיוא
 .סעליכער עקיטסיזמוא
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 ןגעו רעכעלריפסיוא רעמ רעטרעװ רָאּפ א ןרעװ טגָאזעג ָאד זומ'ס
 .ןעלעסָאי

 ?רע זיא רעוו
 ,ןסױטשעגּפָא םיא טָאה'מ רעדייא ,טשרעוצ רע טָאה ,טגָאזעג סעמע םעד

 -ןעב א וצרעד :רענרעליליוװ א ,ּפָאק רעקנילפ א ;ןָאטעג קנאב ןעמעלא
 ,דַיי רעליטש א--טנאילירב לטָאמ ןופ ןוז א ,ןרעטלע ענַײּפ ןופ ,םיוויוט
 ןוא ליטש טלדנאהעג ,ליטש טבעלעג טָאה סָאװ ,רענרעל יוװ ,םורפ רעמ
 ךעלטפָא ךיז רע טָאה ןוז ןַײז טימ רָאנ ןוא ,טרירעגנָא טשינ םענייק
 .טזיוהעג קירעביא טשינ ןָא טייהרעניילק ןופ ןוא טגירקעג

 -אק עניוזא טימ טדנעװעג ךיז לָאמעלא טָאה עלעסָאי רעפראש רעד
 טינ ייז טָאה ,טנאילירב לטָאמ ,עטאט רעליטש ,רעמורפ רעד סָאװ ,סעש
 סעלעסָאי ןיא ןוא ,טרעזייבעג ךיז טָאה רע .ןרעפטנעראפ טנָאקעג קידנעטש
 ,טקיטראפענּפָא ךָאנ םיא טימ יוו-טינ-יוו ךיז רע טָאה טנגוי רעירפ ךָאנ
 סעפיראכ עשירענרעליליווו סָאד ןוא ןרָאװעג רעטלע זיא עלעסָאי זא רָאנ
 ןפָארטעג עטאט רעד לָאמטּפָא ןיוש טגעלפ ,טליּפשעצ םיא ןיא ךיז טָאה
 ןא טימ ןבַײלב ריא ןופ טגעלפ רע סָאװ ,עגארפ טרָאס אזא ןופ ןרעוו
 ןצַאלג וצ ןגיוא יד טימ ןוז ןגנוי ןַײז ףא ןרעהפוא טשינ ןוא ליומ ןּפָא

 -מוא עלעסָאי ןיוש טגעלפ ,ןרָאװעג רעטלע ךָאנ זיא רע זא ,רעטעּפש
 עניוזא טימ טקיטפעשאב קידנעטש ,סעמָאליױא עכיוה רָאג ןיא ןבעווש
 ,ךָאנ ןוא ,?שנועו רכש ןגעװ--'הריחב ןוא העידי ןגעוו יװ ,סעגארפ
 ןיא יװ ,ןעמיוושמורא ַײרפ טגעלפ ,עלעסָאי ,רע עכלעוו ןיא ,עכעלנע ןוא
 ןופ ,ןטאט ןַײז ןופ ּפָאק ןראפ ןעוועג טינ ןענַײז ייז סָאװ רעבָא ,ךַײט א
 -עג ןוא ליטש טלדנאהעג ,ליטש טבעלעג טָאה רעכלעוו ,טנאילירב לטָאמ
 עקידנעלבירג ןוא עקידנעילפ עלא יד טָא סָאװ ןוא ,רעליטש ךָאנ טביילג
 םערוטש א יװ ןעמוקעגנָא לָאמעלא םיא ףא ןענַײז ןעקנאדעג סעלעסָאי
 טלָאװעג ןעלצרָאװ יד טימ יו ,טכאדעג םיא טָאה'ס יװ ,םיא ןבָאה ןוא
 .ןרעטשעצ רעגייטש ןליטש ןַײז ןוא ןסַײרסיורא

 -ארפ עניוזא ןגעוו רעַירפ .ןעַײרעגירק וצ ןעמוקעג ,טגָאזעג יו ,זיא'ס
 עליפא סָאװ ןוא ענומע רעד ןופ ןעמאר יד ןיא ךָאנ ךיז ןעניפעג סָאװ ,סעג
 טדערעג טרעװ םיליודג עזעיגילער עשידַיי ןופ םירָאפס עטסוװאב יד ןיא
 ןיוש זיא רעבָא רעטעּפש .ןדער וצ טביולרעד ךיוא טרעוװ ןוא ייז ןגעוו
 .ןעמאר יד ןופ סיורא עלעסָאי

 זיא'ס יצ ,טכארטרעד םעד וצ ןיילא ךיז רע טָאה יצ ,טינ טסייוו'מ
 ףא םיא טָאה רעװ רעדָא רעוואכ א-- ַײברעד טנאה עדמערפ א ןעוועג ָאד
 -ייא ןפָארטעגנַײרא םיא וצ טָאה רעשפע יצ ,ןסיוטשעגפורא געוו םעד טַא
 ןעמונעג םיא טָאה סָאװ ,רערעלקפוא עטסּוװאב יד ןופ םירָאפס יד ןופ רענ
 סָאװ ,טַײרטש א םענייא אב ,גָאט א םענייא ןיא רָאנ ,יוזא יצ יוזא .ןעגנאפ
 לטָאמ ,עטאט ןַײז טָאה ,ןטאט ןַײז טימ ןעלעסָאי ןשיװצ ןעמוקעגרָאפ זיא
 טַײװ יוזא זיא רע .טנורגּפָא ןא ראפ זיא ןוז ןַײז זא ,ןעזרעד ,טנאילירב
 -עג ,טנאילירב לטָאמ ,ןטאט ןַײז ךיז טָאה ,דלאב ,דלאב זא ,ןכָארקראפ

 .גנוניױלאב ןוא ףָארטש ? ;ןליװ רעַײרפ ןוא טַײקטמיטשאבסיורָאפ 1
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 אב יװ ,םעלייצ א ןעגנעה ןעזרעד זדלאה סנוז ןַײז ףא רע טעװ ,טכאד
 .רעטלע ןַײז ןיא ?םיצָאקש , עלא אב יװ ,?םַייוג, עלא

 -יא לָאמאטימ טָאה רע ,ןקָארשרעד קראטש ךיז טָאה טנאילירב לטָאמ
 טליטשנא רעטקאראכ ןליטש ןַײז טימ זיא ןוא ךערּפשעג םעד ןסירעגרעב
 ,ףעקייט יצ :עציײא עליטש א ןטלאה ךיז ןיילא ךיז טימ יידעק ,ןבילבעג
 ,ןדַיי עלא ראפ ,טלעוװ רעד ראפ ןעַײרשסױא קילגמוא ןַײז ףא ,דלאב ָאד
 סנוז ןַײז ןזָאל ,ןגַײװשראפ ,טרעקראפ רעשפע יצ ,לָאהָאק ץנאג ראפ ןוא
 א ךרוד רעשפע ןוא ,ןטכארטאב ןיילא ךיז לָאז רע ,ןליקּפָא ךיז טולב
 ךיז רע טעװ--,סע טסייה ,ףליה רענַײז סטָאג טימ ---"אימשד אתעיס,
 .ןגָאלשפורא געוו ןקיטכיר ןפא ןיילא קירוצ

 לטָאמ טָאה ךָאנ וצרעד ,טַײצ לקיטש א ףא טזָאלעגּפָא םיא טָאה רע
 עלעסָאי .ןברָאטשעג םיא זיא בַײװ סָאד :ךָארב א ןטילעג טלמעד טנאילירב
 זיא רעטומ יד ןרילראפ ןופ ראצ רעד יוויוזא ןוא ,דיכָאינעב א ןעוועג זיא
 .טעווענאשעג דלימ םורעד רעטָאפ רעד םיא טָאה ,סיורג ןעוועג ןעלעסָאי אב
 ןכאמ ,ךעלגעמ ,םיא טעװ ךָארב רעד טָא זא ,טכארטעג ךיז רע טָאה ַײברעד
 .שעניוא קיטש א יװ ,ןעמענָא םיא טעװ רע ןוא ןעקנעדאב

 ןַײז וצ דמערפ טליפרעד ךיז טָאה לטָאמ .ןעשעג טינ רעבָא זיא סָאד
 ןדנובעג ןוא ןטלאהעגנעמאזוצ רעטומ יד ךָאנ ייז טָאה רעִירפ ביוא .ןוז
 ,רעבָא טציא זיא ,טרעדנילעג לָאמטפָא יז ןשיװצ טַײקיטַײרטש יד ןוא
 םיא ףא ,ןסירעגרעביא ,ןרָאװעג סיוא דנוב רעד ,טיוט סרעטומ רעד ךָאנ
 .ןטפעהאב וצ טינ קירוצ

 ןיילא ןבַײלב ןֹוא ,ןעוועג םורפ קראטש לטָאמ ךָאנ זיא ,רעדיוװ ,וצרעד
 לָאמאכָאנ רע טָאה .ןטָאבראפ ןעװעג ,ןיד ןטיול ,םיא זיא בַײװ א ןָא
 ןוז רעד זא ,עביס א ראפ טנידעג רעדיוװ טָאה סָאד ןוא ,טאהעג ענעסאכ
 .ןוז םענופ -- רע ןוא ,ןרעטַײװרעד רעמ ךָאנ םיא ןופ ךיז לָאז

 טַײצ רענעי וצ סָאװ ,טנאילירב לטָאמ אב ןפָארטעג ךָאנ רעדיוו טָאה'ס
 ןעוועג רע זיא רעַירפ :עסָאנראּפ ןַײז ךיוא ןטַײב טזומעג לסיב א רע טָאה
 טלעג סיורג ןטיבעג ןוא קראמ ןיא לשיט א טימ ןסעזעג ,ןפלאכ רעליטש א
 ,טציא ןוא ,ץנימ ףא טיזָאּפ ,טיזָאּפ ףא ץנימ ,סיורג ףא סניילק ,סניילק ףא
 ךיז רע טָאה טַײקפאלש ריא ףא סָאװ ,בַײװ ןטשרע ןַײז ןופ טיוט ןכָאנ
 סָאד סָאװ ,ןטייווצ םעד ראפ ןבָאה ענעסאכ ןכָאנ ןוא ,טכארבעגסיוא ליפ
 ,םורעד רע טָאה ,טסָאקעגּפָא ליפ ךיוא םיא טָאה בוטש ןיא יז ןעגנערבנַײרא
 .טנעצָארּפ ףא טלעג ןבעג ןעמונעג ךָאנ ,סענָאפלאכ םעד רעסיוא

 רעמ ןופ רעטקאראכ ןליטש ןַײז טרעדנעעג לסיב א ךיוא טָאה סָאד
 ןיילא סָאװ ,סעקינטנעצָארּפ ראפ ךעלמיטנגייא זיא'ס יװ ,רעבראה ףא ךייוו
 -ראפ ,טנעצָארּפ יװ ,ךאז אזא טימ ןָאט וצ ןבָאה סָאד ןוא קעסייא רעד
 .קיטױהבָארג ןוא קיצראהגנע ייז טכאמ ןוא ייז טעוועטראה

 ךיוא יוזא זיא רע יוויוזא ןוא ,טקרעמאב ךַײלג עלעסָאי טָאה סָאד
 ןטאט ןשיװצ טַײקטדמערפעגּפָא יד יוויוזא ןוא ,טציירעגפוא ןעוועג ןיוש
 ןרעביא ןוא רעטומ סנוז םענופ טיוט ןרעביא ,יװַײס ןיוש זיא ןוז ןוא
 טלמעד םורעד ןיוש זיא-- ,ןעוועג סיורג ,רעטומפיטש רעד ןופ ןעמוקנָא
 לָאז עדייב יד ןשיוװצ סעקיולכאמ סָאד זא ,ןעגנאגעגּפָא טַײקיניײלק א רָאנ
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 טשינ ןוא ןייגעצ ןזומ ךיז ןלָאז ןוז ןוא עטאט זא ,ןרעקאלפעצ יוזא ךיז
 .ןבַײלב ךאד ןייא רעטנוא עליפא רעמ ןענָאק

 יד ןוא ,ןפָארטעג טָאה לאפוצ רעד ,טכאמעג ךיז טָאה טַײקינײלק סָאד
 רעַײנ סטנאילירב לטָאמ רעביא עקאט ?סָאװ רעביא .ןכָארבעגסיױא זיא גירק
 ןוא ,ןבעגעגרעטנוא טולב ַײנ יװ ,ןעלטָאמ ,םיא טָאה עכלעוו ,עסָאנראּפ
 ןעמונעג ליטש רעד ןיא םיא טָאה ןגעמראפ ןַײז סָאװ ,םעד ןופ עָאנאה ןופ
 עמָאשענ רעד ןיא םורפ ןוא טנעה יד ןבירעג טפָא ךיז רע טָאה ,ןסקאוו
 -עג ןטוג אזא םיא טָאה רע סָאװ ,טָאג וצ ביול א טימ טלצנעטעגרעטנוא
 ןוא טרעגרעעג יז טָאה ,טרעקראפ ,ןעלעסָאי סָאװ ןוא ,ןבעגעגפוא קנאד
 .ןקוק ןעמונעג זייב רָאג ןטאט ןַײז ףא טָאה רע

 ןוא עטקנערקעג ,ענעגָאלשעגרעדינ יד ןעזוצ טנָאקעג טינ טָאה רע יצ
 -רעמערק עניילק ןוא סעכַאלעמלאב עמערָא יד ןופ רעמענעּפ עקידענכינ
 -מעשראפ ןעַײל םיא וצ ןעמוק ןגעלפ עכלעוו ,ןטנעַילק סנטאט ןַײז -- ךעל
 ;עוויינג רענעגנּוװצעג ןימ א ףא רעדָא ןעלטעב סעּפע טייג עמ יװ ,עט
 ןרָאװעג ךעלבראה ןוא ליטש סנטאט ןַײז ןעזוצ טנָאקעג טינ טָאה רע יצ
 לסקעוו סָאד טמוקאב רע ןעוו ,עָאװלאה יד סיורא טיג רע סאשעב ,םענָאּפ
 טּפאט ןוא םיא טצאש ,טכארטאב רע ןכלעוו ,טצעזראפ ןקשאמ א רעדָא
 ןעלעסָאי רָאנ ,יוזא יצ יוזא-- ,ךעווער םעד ךעלקנאדעג סיורא םיא ןופ
 ןיוש טָאה רע זא ,טַײװ יוזא ןוא ,ןרעגרע קראטש ןעמונעג עסַײמ יד טָאה
 ןביוהעגנָא םיא טָאה עכלעוו ,טפוליבוטש יד ןדַײלראפ טנָאקעג טשינ
 -ראפ ,סָאװ ןוא ,עינאווערָאה רעמערָא ןוא סייווש ןדמערפ טימ ןקעמש
 טקעמשעג סייווש רעד טָאה ,טקרעמאב רע טָאה ,םענַײז ןטאט םעד ,טרעק
 .ןענַײװ עטוג ענַײז רעלדנעהנַײװ א יו ,קאמשעג

 -ייא ןיא זיא עלעסָאי ןוא ,ןכָארבעגסיױא גירק יד זיא םעד רעביא טָא
 טימ ןוא םילייק יד ןופ סיורא ,טַײהנגעלעג רעטסדנימ א אב ,גָאט א םענ
 םעד ןפראווּוצסיוא ןופ ןטלאהעגּפָא טינ ךיז טָאה רע זא ,לָאק ךיוה אזא
 :יו ,ךאז אזא םענָאּפ ןיא ןָאט יירשעג א םיא ןוא רעטָאפ

 !עליײזג ןוא טולב ךָאד זיא'ס ?וטסוט סָאװ ,עטאט --
 ןעמעוו ?עלייזג רעסָאװ ןוא טולב רעסָאװ ?שטנעמ רעד טדער סָאװ --

 ?ָאד רע טלזאג
 -ראפ זיא סָאװ ,טמענ רע ןעמעוו אב ,םעד ?ןעמעוו טסייה סָאװ --

 ,!תיברתו ךשנ חקת אל .ןטָאב
 טביולרעד ןזיא סָאװ ,סָאד זיא ּוװ ??עקסיא רתיה זיא ּוװ ןוא ,ונ --

 ןייק ןָא ךיז ןענָאק סָאװ ,ןשטנעמ ווָאר םענופ ליווװ םוצ ,?םיברה תנקתל
 עמ ןעוװ ,עװיוט א רָאג ייז טוט'מ סָאװ ןוא ןייגאב טינרָאג סעָאװלאה
 ..?ייז טַײל

 לָאמנייק םיא ןופ ךיז ןָאק עמ סָאװ ,טנעצָארּפ אזא ראפ !?עוויױט א --
 -ינָאצּפאק עצנאג יד לָאז עמ ןעוו עליפא ,ןכירקסיורא טינ ,ןדָאבסיױא טינ
 ןָאק'מ סָאװ ,סענָאקשאמ עניוזא ראפ רעדָא ...ןעיצּפָארא ךיז ןופ טיוה עש

 -רעד זיא ןעמענ טנעצָארּפ ? ;רעכָאװ ןוא טנעצָארּפ ןייק ןעמענ טינ טסלָאז 1 :
 .ךיז ןקיטיינ סָאװ ,ליפ ןופ ןצונ םוצ * ;טביול
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 :טגָאזעגנָא שערייפעב זיא'ס עכלעוו ןגעוו ןוא ןייגאב טשינ יז ןָא ךיז
 -נאג סערדלָאק ןוא סנשיק סטַײלעמערָא ןגיל ריד אב ןוא ,!ול בישת בשה
 -ערָא ןוא ,טרעגלאוועגנָא ןוא טּפָאטשעגנָא ךעלטעבקנאב ןוא סעפאש עצ
 ..ןליוה ןפא ריד רעביא ןפָאלש טַײלעמ

 ,רע זיא-- .ןגירשעצ טנאילירב לטָאמ ךיז טָאה -- ?רע ליוו סָאװ זיא --
 ןיוש טסייוו ןוא רע טייטשראפ ?םינָאבאר יד ןופ רעגילק ןיוש ,סע טסייה
 ?ייז ןופ רעמ

 ענַײד ראפ ןשָארג א ריד אנ ?םינָאבאר רעװ ?םינָאבאר רימ סָאװ --
 !םינָאבאר

 ?הרומו ררוס ןב א סָאװ וצ ,טרעה טמוק ,ןדִיי ,דלאווג !רימ זיא ייוו --
 ,ןטכארטרעד ךיז ןָאק

 ןבילבעג ןייטש טנאילירב לטָאמ זיא ,דייר סנוז ןַײז קידנרעהסיוא
 ,קעביד ןימ א סָאװ ,םענייא ףא טקוקעג טלָאװ רע יװ ,טפעלּפעג יוזא
 טקוקעג םיא ףא עלַײװ א טָאה רע ...סיורא םיא ןופ טעיירק רעטוג-טשינ א
 -שירעבולגרעבָא ןוא ךעלרעַײפ-םורפ רע טָאה ךָאנרעד ,ןקנארק א ףא יװ
 ןבַײרטסיורא סאשעב ןעַײרש לָאמעלא ןטַײצ ענעי ןיא טגעלפ'מ יוװ ,שיראנ
 :ןָאטעג יירשעג א טציא ךיוא ,קעביד א

 !ןוז ןַײמ ןופ סיורא ,עשָאר --
 ןַײז ןענאטשראפ ךַײלג טָאה רע .טכאלעצ עלעסָאי ךיז טָאה טלמעד

 םיא וצ ,רעטרעוו עבלעז יד טימ טאמיק ,ןָאט ןבלעז ןטימ ןוא ,ןיימ סנטאט
 :ןָאטעג יירשעג א קירוצ

 !ןטאט ןַײמ ןופ סיורא ,עטיוש --
 ,טכיורבעג רע טָאה טרָאװי-לדיז רעגרע ןא רָאנ ,?עטיוש , טינ ,ןיינ

 טנאילירב לטָאמ זא סָאװ ןוא ,טינ סָאד ךיז ןעמ טביולרעד קורד ןיא סָאװ
 ןּפונק עשיוויורק עלא זא ,טליפרעד לָאמאטימ רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה
 םיא טימ ןוז ןשיװצ רָאנ טינ זא ןוא ,סיוא ןענַײז ןוז ןַײז טימ םיא ןשיװצ
 -- רעטַײװ ןוא טנַײה ןופ ,ןדַיי עלא טימ ,לאלק ןצנאג ןטימ רָאנ ,ןיילא
 .ןדניבראפ וצ טינ ייז קירוצ ףא ,ןסירעגרעביא

 רָאג טלָאװ רע ךַײלג יװ ,טליפרעד טלמעד ךיז טָאה טנאילירב לטָאמ
 רענעי רָאנ ,טאהעג ָאי טלָאװ רע רעדָא ,טאהעג טשינ ןוז ןייק לָאמנייק
 -עג יװ רעגרע זיא סָאװ ,טדאמשעג ךיז רעדָא ,ןברַאטשעג םִיא טלָאװ
 .ןברָאטש

 טָאה רע ,ךיש יד ןָאטעגסיוא ,ןטלייצרעד ןביוא ןכָאנ ,ךַײלג טָאה רע
 וצ יו ,ריא ףא טזָאלעגּפָארא ךיז ,דרע רעד ףא ןשיק א טגיילעגקעווא
 ,ןייטש א ןגָארטנַײרא ןסייהעג ךיז ,ןלאפ עניוזא ןיא טוט עמ יװ ןוא ,עוויש
 .ןקוק וצ םיא ףא טרעהעגפוא טינ רע טָאה גָאט ןצנאג א ןוא

 רע טָאה ,טאהעג טָאה רע סָאװ :טנלע זיא רע -- טַײטאב טָאה סָאד
 רע טָאה ,בַײװ ןטשרע םענופ ןבעגעג םיא טָאה טָאג סָאװ ןוא ,ןריולראּפ

 -רעטנוא טעװ ןוז יד זיב ,דיילק עטנקשאמראפ סָאד ןרעקמוא םיא טסלָאז 1
 ןופ טָאה סָאװ ,ןוז א 2 :ןגיילוצקעווא ּפָאק םעד סָאװ ףא ןבָאה לָאז רע יידעק ,ןייג
 .טרעקעגּפָא געוו ןטוג
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 ןוא שעדאק א ףא ןטראוו רע ףראד ןָא טציא ןופ ןוא ,ןעמונעגוצ םיא אב
 .ןיוש -- ןוא ,טקעמעגסיוא רע טָאה ןעלעסָאי .ןטייווצ םענופ רָאנ שעריוי א

 ףא .הד ,"הער תברתל, סיורא ,ןגָאז טלמעד טגעלפ'מ יװ ,זיא עלעסָאי
 ןופ ןעמונעגסיורא ןַײז וצ טַײװ יוזא ףא ןוא ןטיז עטכעלש ףא ,רעקפעה
 ןענַאמרעד ןלעװ טינ ןוא ןעמעש ךיז םיא טימ ןלָאז ענעגייא ענַײז זא ,עלא
 רעדָא רעזמאמ א ןענָאמרעד טינ ליוו עמ ןוא ךיז טמעש עמ יװ ,ןעמָאנ ןַײז
 .עגיוזא וצ עכעלנע

 טַײצ עטשרע יד ןגָאלשעגכרוד ךיז ןוא טבעלעג טָאה עלעסָאי יוזאיוו
 זיא רע סאשעב זא ,ךעלגעמ .טינ רימ ןסייוו -- עציטש סרעטָאפ םעד ןָא
 -טרעוו ערעדנא רעדָא טלעג סעּפע ןעמונעגטימ רע טָאה ,בוטש ןופ קעווא
 -ראהמעראברעד זא ,ךעלגעמ ;ןטלאהעגסיוא ךיז טָאה רע עכלעוו ףא ,ןכאז
 -ָאפ רעד זא ,ךיוא ךעלגעמ ןוא ,טשימעגנַײרא ָאד ךיז ןבָאה םיוויורק עקיצ
 ןבַײלב טעוװ עלעסָאי ןעוו זא ,קידנבָאה עריומ ,טנאילירב לטָאמ ,ןיילא רעט
 ןעגנּוװצעג טינ ,טיונ סעמכאמ ,סעמעעב רע לָאז ,רעסאוו ןפא יװ ןוא ליוה
 "עג קידנסיו טינ ךיז רע טָאה ,ןגעוו עטכעלש רָאג ףא ןזָאל וצ ךיז ןַײז
 -גטניה םיא לָאז ,רעטומפיטש יד ,בַײװ טייווצ ןַײז זא ,טזָאלעג ןוא טכאמ
 .זיא קיטיינ סָאװ טימ ןטלאהרעטנוא ןוא ןציטש םורא

 ןופ ןוא טבעלעג עלעסָאי טלמעד טָאה יװ ,רימ ןגָאז ,טינ ןסייוו רימ
 ןיוש זיא ,ָאד ןדער רימ רעכלעוו ןגעוו ,טַײצ רעד ןיא ,טציא רָאנ ,סָאװ
 -עגנָא ןא זיא רע ;ןעמוקנָא טינ םענייק וצ ףראד ןוא טגרָאזאב עלעסַאי
 טָאה רע .א ןיא ,ָאד עמריפ רעשידַיי-טינ ,רעגיה-טינ א ןיא רעטלעטש
 ,עשידַיי טימ יײס ,ןשינעטנעק עסיורג רָאג ענַײז טימ טמעשעג טלמעד ןיוש
 סרעטָאפ םעד טזָאלראפ טָאה רע רעדייא ,ןברָאװרעד ךיז טָאה רע עכלעוו
 זיא רע ןעוו ,ןברָאװרעד ךיז טָאה רע עכלעוו ,עשידַיי-טינ ַײס ןוא ,בוטש
 טגָאמראפ עלעסָאי ןיוש טָאה םעד רעסיוא ןוא .קידנעטשבלעז ןעוועג ןיוש
 -עג טָאה רע ןעוו ,לָאמ ןדעי ןוא ,ןעּפ עפראש א ןוא ,טנאה רעד ןיא ןעּפ א
 ןופ ןרעיוט יד ןענַײז ,ןפראווסיוא עלווא ןא ןוא ןגָאז וצ סָאװ ןעמעוו טאה
 רעטפָא ןא טרָאד זיא רע ,ןפָא םיא ראפ ןענאטשעג עסערּפ רעקיטלמעד רעד
 ,ןעמ טָאה ,עסערּפ יװ ,ןכאז עניוזא ראפ ןוא ,ןעוועג טסאג רעטראגעג ןוא
 סָאװ ,רעד טארפיב ,עריומ יא ,ץערעכערעד יא ןטַײצ עלא ןיא ,טסוװאב יו
 .ןבָאה עריומ ףראד

 ןסימשעג ףראש ןוא קראטש ןיוש רע טָאה ,טפראדאב טָאה רע ןעוו ,ָאי
 ריווג םענעעזעגנָא ןוא ןסיורג אזא טינ עליפא ,םענייק טעווענאשעג טינ ןוא
 רעד ףא טנאקאב ןעוועג זיא סָאװ ,טריבלייא יסָאי-װעקנאי יוװ ,ריקנאב ןוא
 ַײס ,טַײקכַײר סיורג ןַײז טימ ַײס ריא רעסיוא ךיוא ןוא טנגעג רעצנאג
 -אב טפָא טָאה עכלעוו ,עווטסלאשטאנ ףא גנוקריוו רעקידלאווג ןַײז טימ
 ענַײז עלא ,יסָאי-װעקנאי ,רע טָאה ראפרעד ןוא ,םיא וצ ןעמוקנָא טפראד
 ,ריקנאב ןסיורג ןראפ ,םיא ראפ עליפא -- ,טלעױּפעג ריא אב ןסענָאלדאטש
 ,טאהעג טָאה רע סָאװ ,ןגָאז וצ ןופ טלעטשעגּפָא טינ ךיז עלעסָאי טָאה
 ...עלָאּפ רעד רעטנוא ןטלאהאב טשינ ןוא ךעלטנפע

 -עג טָאה רע .ןענאטשעגנָא טינ סָאד זיא ריווג םעד זא ,ךעלדנעטשראפ
 ןגעװטענַײז בילוצ טָאה רע זא ,ערָאװס א ןוא .ןעלעסַאי ףא גיוא ןא טאה
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 רע סָאװ ,ןעז ,ןקוקכָאנ םיא לָאז רענעי זא ,ןדיי א םענייא ןעגנודעגּפָא
 -פָאס זא ,קידנפָאה ,ךיז טרעוואכ ןוא ךיז טנגעגאב רע ןעמעוו טימ ,טוט
 עכיוה ןגעק טרָאװ א טימ ןּפאכסיורא ,ךעלגעמ ,עלעסָאי ךיז טעװ ףָאסלָאק
 סערייקפעה ןַײז ךיוא ןענָאמרעד םיא ןעמ טעװ טלמעד ןוא ,טַײל-עכולעמ
 ראפ ןרעוו טגנאלרעד טעװ ןעמאזוצ םעד טימ סָאד ןוא ,ןכאז-ענומע ןיא
 ןוא ןגָאיסױרא טָאטש ןופ םיא לָאז עמ ,ןגינעג טעװ ןוא ףראד'מ ןעמעוו
 .ןרעוװ רעטָאּפ ליּפשַײב ןטכעלש ןַײז ןופ

 -כָאנ ןעלעסָאי טָאה דַיי רענעגנודעגּפָא רעד :ןעוועג עקאט זיא יוזא ןוא
 ,טאהעג עטנָאק רעדנוזאב א ןיוש ןעלעסָאי ראפ טָאה ריווג רעד .טקוקעג
 קראטש זיא סָאװ ,רעיוא סריווג ןיא ןוא ןעמוק טפָא טגעלפ דַיי רעד ןוא
 אזא ,לשָאמעל ,ןָאט גָאז ןכיג א ןוא ןעמױרנַײא ,ןעוועג טקיטפעשאב
 :יוו ,ךאז

 .!טסע רע --
 טשינ ,ןּפאכפֹוא ןקָארשרעד ךיז ריווג רעד טגעלפ -- ?סָאװ ?רעװ --

 .טניימ דיי רעד סָאװ ,קידנעייטשראפ
 -- ,ןעלמאטש ,קידנעייטש ןגיובעגנַײא ,דָיי רעד טגעלפ -- ,עלעסָאי --

 ,ש"רוסָא רבד לכ, ןוא סעקאר ,רע טסע סעפראט ,רעזאכ .עפייגאמ עלעסָאי
 ןיילא טימעג לָאמ ליפ ךיז טָאה רע .רעכיז ףא טסּוװעג טָאה דַיי רעד ,ָאי

 זא .טַײקשימיײה ןיא ןפיוקנַײא ךיז ןוא ןעמוקנַײרא בוטש ןיא ןעלעסָאי וצ
 -עגכרוד םיא טָאה ןוא ןיימ סמענעי ןופ טסּוװרעד רעבָא ךיז טָאה עלעסָאי
 א ךרוד רעדָא געוו רעדנא ןא ךרוד טכאמעג סָאד ןיוש רענעי טָאה ,ןבירט
 עמ יוװ ,ךיז טוט טרָאד סָאװ ,ןָאט קוק א טקישעגנַײרא טָאה רע סָאװ ,דניק
 .ןרעוואכ ךיז טוט עמ ןעמעוו טימ ןוא ךיז טריפ

 ריווג םעד רעדיוװ לָאמשרעדנא ןא דַיי רעד טגעלפ -- !טרעכייר עמ --
 .ןעמיורנַײא רעוא ןיא

 ?רעוו --
 ,ןעזעג ןיילא טָאה רע יװ ,סטוג סָאדלא ןעז יוזא לָאז רע !עלעסָאי --

 .ךיור א ןעגנאגעג רעטצנעפ ןַײז ךרוד זיא סעבאש יו
 -עקָארשרעד א ןיילא ןיוש ,לָאמשרעדנא ןא דיי רעד טָאה --!טוטימ --

 ,ןגירשעגסיוא ,רענ
 ?ןעמ טוט סָאװ --
 ןוא טציז עמ ,ףיונוצ ךיז טמוק עמ ...ךעלדיימ טימ ...רעבַײװ טימ --

 טָאה רע יװ ,ןגיוא ענַײז ףא ןעז יוזא לָאז רע ...םענייניא טגנערבראפ עמ
 ...ןסעזעג זיא'מ יװ ,ןעזעג ןיילא

 וצ ןגָאלקוצ ןענָאק ןעלעסָאי לָאז'מ ,ןעוועג קינייװ זיא ץלא סָאד רעבָא
 רעשפע יװ ,םענייניא רעבַײװ טימ ןציז וצ יו רעטַײװ לַײװ ,עווטסלאשטאנ
 -וצסיוא סָאװ ןעװעג טינ םיא זיא סעקאר ןסע ןוא סעבאש םוא ןרעכייר
 רָאנ ,ןעוועג סעמע ןצנאגניא טינ זיא סָאד ךיוא זא ,ערָאװס א ןוא .ןפראוו
 -ַאי סָאװ ,סָאד רָאנ זיא ,סעמע ָאי ביוא ןוא .טכארטעגסיוא לסיב שּפיה א
 -ומע ןוא רעכערב-םיוצ אזא יװ ,ןעוועג טמעשראפ טלמעד ןיוש זיא עלעס

 .ןטָאבראפ זיא סָאװ ,ץלא 1
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 םוצ קירוצ טשינ ןיוש םיא זיא ןעלטימ ענייק טימ סָאװ ,רערעוושראפיענ
 -נָא ןַײרק םענעגייא ןא טאהעג ךיוא ןיוש טָאה רע .ןרעקוצמוא ןקירעלרפ
 ןטסמירפ םעד ןופ טַײז ןַײז ףא ןגיוצעגרעבירא ןוא ןברָאװרעד ,רעגנעה
 ןוא .רעריפנָא ןוא שָאר א ראפ טניורקעג םיא טָאה עכלעוו ,טנגוי לייט
 רעמ ץלא יוויוזא ןוא ,ןסקאוו ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה גנוקריוו ןַײז יוויוזא
 עמורפ סנרעטלע יד ןופ ןכירקסיורא ןעמונעג ןבָאה עכעלטנגוי רעמ ןוא
 וצ שירעקנעדַײרפ ןוא ןעלעסָאי וצ ןעיצ ךיז טייהרעליטש ןוא סעכירטס
 א ףא יװ ,ןעלעסָאי ףא ןקוק ןעמונעג ןרעטלע יד םורעד ןבָאה ,ןעקָאװק
 םעד טימ םיא קידנעניורק ןוא ,קנערק א ןוא שינעקישנָא ןא ףא יװ ,עניוס
 ,קידנקעטשנָא זיא רע זא ,ןגָאז וצ טניימעג ייז ןבָאה ,"עפייגאמ, ןעמָאנ
 ךיז ראפעג א טעָארד םעד ,ןלייא ריפ ענַײז ןיא טנעָאנ טמוק'ס רעװ זא ןוא
 ...ןבעל ןטימ ןענעגעזוצּפָא

 ..ןפָארטעגנַײרא רעי;קוב לכימ ךיוא טָאה ןעלעסָאי םעד טָא וצ טָא ןוא

: 8 . 

 טעװארּפעג ,טַײל עמורפ ןכַײלגןַײז עלא יװ ,טָאה רעיקוב לכימ
 ןוא ליטש זיא טָאטש ןיא ןוא סאג ןיא ,בוטש ןיא ןעוו ,טכאנאב .?סָאצכ,
 ,ןייטשפוא לכימ טגעלפ ,גנאלק ןייק ,לָאק ןייק טינ ץעגרע ןופ טכיירגרעד'ס
 אב ןזָאלּפָארא ךיז ןוא ּפָאק ןפא שא לסיב א ןטישנָא ,רעסאוולגענ ןסינּפָא
 ,עדנעגעל רעד טיול ,סָאװ ,טָאג טימ ןעמאזוצ ןוא ,לעווש-ריט א רענייא
 קידנענייוו ,סונָאיקוא-םאי ןיא ןרערט עליטש ייווצ ןלאפ טלמעד רע טזָאל
 ןוא ןגָאלק ןעמונעג ,לכימ ,רע ךיוא טָאה ,שעדקימאה:-סייב ןברוכ ןפא
 :ןענייוװ

 .וואא !"םילשוריב דּפסמ ,ןויצב היכב הנא דע,

 -עג רעמ רע טלָאװ ,טרעהרעד ןרעמָאי ליטש ןַײז טלמעד טלָאוװ'ס רעוו
 .ןרעמָאי לָאמאטימ רעבַײװ ןעצ טרעה עמ ןעוו יװ ,ןעוועג טריר

 עָאנאה ,ןייוועג ןַײז ףָאלש ןיא קידנרעה ,לָאמ עלא טָאה בַײװ סלכימ
 -וש רעטלייוורעדסיוא ןא זיא ןאמ ריא סָאװ ,ןעמונעגרעביא ךיז ןוא טאהעג
 ענַײז ןיא טָאג רָאנ ןוא ,ןטנוא ,לכימ ,רע רָאנ סָאװ ,טימרעד טָאג וצ ףעט
 ןגָאלק וצ יװ ,ןכאז עכיוה עניוזא טימ ןעמונראפ טציא ןענַײז ןביוא ןעלמיה
 .לאלקאהיסערָאצ ףא

 רָאנ ,ןגייל טשינ ןיוש טעב ןיא קירוצ ךיז ?סָאצכ,, ןכָאנ טגעלפ לכימ
 ַײס ,גָאטראפ ןוא .ןענרעל וצ טכאנ לייט ןקירעביא ןצנאג םעד ףא ןבַײלב
 סָאװ ,טָאטש ןיא רעטשרע רעד טאמיק ןַײז רע טגעלפ ,רעטניוו ַײס ,רעמוז
 ןקידע;רפרעדניא םוצ -- עדיוווא רעקידעגָאט סטָאג וצ ןעמונעג ךיז טָאה
 .ןענוואד

 .גנוריפוא רעמורפ סלכימ ןגעק טרעדיוורעד טינ לָאמנייק טָאה בַײװ סָאד
 -ור טפלעה א ןבעגּפָא ןופ ןוא ,ךעלנייוועג סיוא טרעטאמ ךאז אזא שטָאכ

 .םִיאלָאשורעי ןיא גָאלק א ,ןעיצ ןיא ןייוועג א ןענאווזיב 1
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 טאמיק ןיוש זיא'ס יוויוזא ,ךָאד ,וצ טינ טנוזעג קירעביא ןייק טמוק טַײצ
 גונעג ןעוועג ךָאנ ןיא רע ןוא ,רוטאנ עטייווצ ןַײז ןעלכימ אב ןרָאװעג
 םורעד ,טליפעג טינ סָאד רע טָאה ,טדאשעג טינ םיא סָאד טָאה ,קיטפערק
 .ןרעדיוורעד וצ םעד ןגעק ןוא ןגָאז וצ טאהעג טינ בַײװ סָאד ךיוא טָאה

 טליפ ירפרעדניא יו ,טקרעמאב בַײװ סָאד טָאה רעבָא טַײצ עטצעל יד
 רעטנוא סווָאלב ליפוצ ןזיוועג םיא ךיז טָאה סעּפע ,טוג טינ סעּפע ךיז רע
 יד ףא טדַײל סָאװ ,רענייא יװ ךַײלג ,וצ ךיז רע טצעז טּפָא ןוא ,ןגיוא יד
 -פוא םיא טָאה יז .סעשזירק יד ןיא ,ןקור ןיא שעכיימ א טָאה רעדָא ,סיפ
 ףראד ,טנוזעג טינ רע זיא רעמָאט זא ,ןגָאז ןעמונעג ןוא טכאמעג םאזקרעמ
 לָאמ רעדעי רעבָא טָאה לכימ .ןָאט סעּפע ךָאד ןעמ ףראד ,ןלייה ןעז ךיז רע
 ןוא -- ...טינ טינרָאג'ס ,טסייה'ס ...ךעסייא :ןָאטעג ךאמ א טנאה רעד טימ
 -יוזא ןופ סקירעביא טינ לאלכיב ךיז ןעמ טכאמ רעזַײה עניוזא ןיא יוויוזא
 םורעד טָאה ,סעגַײד ערעדנא גונעג טימ ןעמונראפ זיא'מ סעמכאמ ,ןכאז ענ
 .ןסעגראפ ךיוא ךַײלג סָאד ,םיא ןענָאמרעד לָאמ רעדעי ךָאנ ,בַײװ סָאד

 .םיא אב קנערק ןייק טינ זיא'ס זא ,ןעזרעד בַײװ סָאד טָאה רעטעּפש
 -עלא יװ ,שרעדנא טציא זיא טכאנאב ןייטשפוא סלכימ זא ,ןעזעג טָאה יז
 -ראפ טינ ןייוועג ןַײז טָאה ןוא ןרעהנַײא ןעמונעג ךיז טָאה יז .רעִירפ לָאמ
 ,לעוש רעד אב ןציז ןפָארטעג טינ םיא ןוא ןקוקוצ ךיז ןעמונעג ,ןעמונ
 ןוא ןָאטעגנַײרא ריּפאּפ ןיא ּפָאק רעד ,ןגָארטראפ שיט םאב רָאג רָאנ
 -מורא בוטש רעד רעביא ךיז רע טגעלפ ,שיט םאב טינ ןעוו ןוא ,ןבַײרש
 .טעשזדנָאלבראפ טנעוו ריפ ענעגייא יד ןיא יו ,ןעיירד

 יז סָאװ ןיא ,ןענאטשראפ טשינ ןוא גנורעדנע ןא טקרעמאב טָאה יז
 -ַײז יד ןופ ןסירעגּפָא םעצולּפ ךיז טָאה רע זא ,ןעזעג טָאה יז .טייטשאב
 -אש עליפא טינ ,ןכָאװרעדניא טשינ םינָאינימ ערעייז טינ טכוזאב ןוא עקינ
 -עצ א דניק א טימ טקישעגוצ רע טָאה סעּפע זא ,ןעזעג ךיוא טָאה יז .סעב
 יו ,ןיהא טינ לאלכיב ןיוש רע טייג ןָא טלמעד ןופ ןוא ,ענעי וצ עלעט
 טימ ןעוועג טינ ןוא ןָאט וצ טאהעג טינ ייז טימ לָאמנייק טָאה רע ךַײלג
 ,ןדנובעג יז

 טכָאק סעּפע זא ,ןעזעג טָאה יז .ןעקנעדאב טכאמעג יז טָאה ץלא סָאד
 ןיוש יז זיא ,לָאמ רעדעי יװ ,םערָאװ ,רָאפ םיא ןיא טמוק סעּפע ,םיא ןיא
 ןייגרעביא םאב טלאה ןוא ךיז טכערב רע ןעוו ,ןליפ וצ ןעוועג טניווועג
 .רעטשרע רעד ןופ רעקידכעּפײה רעד וצ ,רערעדנא רעד וצ עייד ןייא ןופ

 ..ןכָארבעג טציא ךיוא ךיז טָאה לכימ ,ָאי
 -רעד וצ ףא ,ןלעטשּפָא רעגנעל טפראדאב ךיז ,ךעלגעמ ,ָאד ןטלָאװ רימ

 זיא סָאװ ,טירש אזא וצ ןעלכימ טכארבעג ןבָאה סָאװ ,סעביס יד ןרעלק
 ,סנטשרע ,לַײװ ,טינ רעבָא סָאד ןעוט רימ .ןלעטשוצרָאפ רעווש רָאג ךיז
 וצ ךיז טַײקַיײפ ןַײז ןגעו טלייצרעד ךוב בייהנָא ןיא ןיוש רימ ןבָאה
 ,סנטייווצ ןוא ;ןטייוװצ םוצ ךעּפײה ןייא ןופ ןוא סנייא וצ סנייא ןופ ןפראוו
 -ראפ ןיילא שינעעשעג םעצע רעד ןופ טעװ רענעייל רעד זא ,רימ ןּפָאה
 טָאה ענעעשעג סָאד סָאװראפ ךיוא ןוא ןעשעג יוזא זיא סָאװראפ ,ןייטש
 סָאד טָאה שרעדנא ...םרָאפ רענעסירעגפוא אזא ןיא ןסָאגעגסיױא םיא אב ךיז
 ,ןעגנוגנידאב ענעי ןוא טַײצ ענעי טכא ןיא קידנעמענ :ןַײז טנָאקעג טינ
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 ןכאמוצכרוד ןעמוקעגסיוא זיא ,ןעלכימ יװ ,אזא ןעוו זא ,ךעלריטאנ זיא
 סָאװ ,םענייא וצ ןכילגעג ןעוועג רע זיא ,שינערעקרעביא עקיטסַײג אזא
 טרעוו סָאד סָאװ ,טרעקראפ רעדָא ,טלאק ןיא סייה ןופ גנורּפש א ןָאט ףראד
 ןשירעטסיה א טימ ןוא עטאוועשיּפעל יא ,ךעלקנערק יא טכאמעג לָאמעלא
 .שטיווק

 .טָא זיא

 -טכיל ךָאנ ןטלאהעג ןיוש טָאה'ס ןעוו ,טכאנראפ-קיטלרפ א לָאמניײא
 ןזָאל ךיז טיירג ,ןָאטעגנָא קידסעבאש ןעוועג ןיוש זיא לכימ ןוא ןשטנעב
 ןייטש ויא לכימ יװ ,טקרעמאב םעצולּפ בַײװ סלכימ טָאה יוזא ,לוש ןיא
 ךיז טוט'ס סָאװ ,טינ טסייוו סָאװ ,םעליוג א יװ ,טרעווילגראפ ןבילבעג
 ,שינעכעטש קראטש א םיא טלאפאב'ס סָאװ ,רענייא יװ רעדָא ,םיא טימ
 יד ...טינ םעטָא ןייק טעַײטס סע לַײװ ,ןריר טינ ךיז ןָאק עמ ןכלעוו ןופ
 רעסערג רעמ רעכעלסַײװ יד--טעשטארעגסיוא םיא ךיז ןבָאה ןגיוא
 זא ,ןעניימ טנָאקעג ןעמ טָאה ,םיא ףא קידנקוק ןוא ...רעכעלצראווש יד ןופ
 -פוא ןעמענ טינ םיא טעװ עמ זיב ,טרָא ןפא ןבַײלב רע טעװ יוזא טָא
 ןזמ םיא טעװ עמ רעדָא--טכארטראפ רָאנ ךיז טָאה רע ביוא --- ןקעוו
 ןרָאװעג טפאלשראפ זיא רע ביוא -- ןגָארטקעװא טעב םוצ ןוא ןעמענ
 .גנילצולּפ

 ,טכאוועגפוא קירוצ טָאה לכימ ןוא ,טרעיודעג טינ גנאל רעבָא טָאה'ס
 -לרפ טָאה רע יװ ,ריט רעד וצ ןזָאל דלאב ךיז לָאז רע ,םעד טָאטשנָא רָאנ
 ןפא סָאװ ,טכיל-שטנעב יד וצ ןָאטעג ןאּפש א רָאג רע טָאה ,טלָאזעג רע
 ךיז רע טָאה לַאמאטימ ןוא ,עלַײװ א ןבילבעג ןייטש ייז ראפ זיא רע .שיט
 -סיוא טצעל זיב עלא ןוא סנייא ךָאנ סנייא -- ופ-ופ -- ןוא ,ןָאטעג גייב א
 ,ןשָאלעג

 -יצראפ א ןעַירשעגסױא בַײװ סָאד טָאה -- !?ןָאטעג רע טָאה סָאװ --
 !רימ זיא ייוו -- .עטרעט

 יװ ,ןעזעגסיוא עגער א טָאה רע .טכאוורעד ףָאלש ןופ יװ טָאה לכימ
 א סעפע ןָאטעגּפָא דנאטש ןקיניזטסוװװאבמוא ןא ןיא טָאה סָאװ ,רענייא
 סָאד ךַײלג ליוו ןוא ךיז טמעשראפ רע רעכלעוו ראפ ,ךאז עקיטכיר-טשינ
 ,טקערטשעגסיוא טנאה א טאהעג ןיוש טָאה רע .ןטכיראפ עטכאמעג-עילאק
 ןוא טקנעדאב ךיז רע טָאה דלאב רָאנ ,טכיל יד ןדניצוצנָא קירוצ ףא יו
 -נָא רעדיוװ טכיל יד טימ ןעמענראפ ךיז טָאטשנָא ןוא ,טאהעג עטָאראכ
 זיא ןליפט-ןוא-סעלאט ןַײז ּוװ ,לטעב-קנאב םוצ קעווא רָאג רע זיא ,ןדניצ
 ןוא ,םערָא ןרעטנוא סעלאט םעד טּפאכעג ןוא טנפעעגפוא סָאד טָאה ,ןגעלעג
 םוצ ןוא ריט רעד וצ ךיז רע טָאה ,קידנגָאז טינ טרָאװ ןייק ןוא ,יוזא
 ,טזָאלעג גנאגסיורא

 יירשעג-ייוו ןטייווצ א בַײװ סָאד טָאה -- ?לכימ ,סעלאט ןטימ ןיהּוװ --
 .טזָאלעגסיורא

 ןוא ,סעלאט ןייק טינ ןעמ טכיורבעג סטכאנוצקיטַײרפ לַײװ !עגושעמ
 ,טקיטכעראב רעקינייװ טינ ןעוועג טציא םורעד זיא גנוניוטש סבַײװ םעד
 סלכימ וצ ןיוש טָאה רעבָא יירשעג ריא .ןשעלסיוא-טכיל םענופ רעירפ יו
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 ןוא ריט רעד רעסיוא ןעוועג ןיוש זיא רע סעמכאמ ,טכיירגרעד טינ רעוא
 .ןעמענראפ וצ לָאק ריא טַײקכעלגעמ רעד רעסיוא

 ןיוש זיא'ס .לקנוט ןעוועג ןסיורד ןיא ןיוש זיא ,סיורא זיא רע זא
 ינַײא לייט רעטסערג רעד .טכאנראפ רעקיטסבראה רעצרוק רעד ןלאפעגוצ
 -ראפ עקיצנייא רָאנ ןוא ,לוש ןיא ןעוועג ןיוש זיא סאג רענעי ןופ רעניוװו
 .ןעמוקוצנָא ןיהא ךיוא טלַײעגרעטנוא טציא ןבָאה עטקיטעּפש

 סאג רענעי ןיא ךעלזַײה עקירעדינ עמערָא יד ןופ רעטצנעפ עלא ןופ
 ,טכיל-שטנעב יד טקוקעגסיורא ןבָאה ןסאג עקידנגיל-ַײברעד יד ןופ ןוא
 ,יד ןופ טימעג סָאד טנָאמרעד טָאה סָאװ ,טײקכעלרעַײפ רעדלימ רענעי טימ
 -ייטש ןוא דנאטש ןַײז טול ,רערעדעי סָאװ ןוא ,ןדנוצעגנָא יז ןבָאה סָאװ
 וצ יו ,םעד וצ ןגָאלשרעד טציא ,עינאווערָאה ךָאװ א ךָאנ ,ךיז טָאה ,רעג
 .עזַײר רעקידמערוטש א ךָאנ גערב ןליטש א

 ,בוטש ןַײז ןופ ןגָארטראפ ןוא טשימעצ סיורא זיא לכַימ יװ יוזא ןוא
 טשינ ןוא ַײבראפ ןסאג עקידנגיל-טנעָאנ יד ןוא סאג ןַײז ךיוא רע זיא יוזא
 ןבָאה ייז זיב .םיא ןגָארט סיפ יד ןיהּוװ ,טאמיק טסּוװעג טשינ ןוא ןעזעג
 -ראווק ןשידַיי-טינ א םענייא ןיא טכארבעג ,גנאג ןגנאל ךָאנ ,ףָאסעל ,םיא
 לַײװ ,טקוקעגסיורא טינ טכיל ןייק טרָאד ןבָאה רעטצנעפ א ןופ ּוװ ,לאט
 טימ ,ןפיוה עפיט ןיא רָאנ ,סאג ןיא טינ סיורא טרָאד ןעייג רעטצנעפ יד
 .טלעטשראפ רעדעס ןוא סנקראּפ עביוט ,עכעלכיוה

 םערָא ןרעטנוא סעלאט ןטימ לכימ ךיז טָאה ףיוה אזא םענייא וצ טָא ןוא
 ןזיא ,ףיוה ןיא ןַײרא זיא ,עקטרָאפ יד טנפעעגפוא טָאה רע .ןגָאלשעגוצ
 יד ראפ קעשאדיּפ ןכיוה-טינ א טימ עלעביטש שידִיי-טינ א וצ ןעמוקעגוצ
 -זיוהריפ א טנפעעג רעִירפ רע טָאה ,ייז ןופ ּפָארא זיא רע זא ןוא ,ּפערט
 -אמ עלעסָאי וצ ךיז טָאה ןוא -- ריט-בוטש יד -- עטייווצ א ךָאנרעד ,ריט
 .טלעטשעגנַײרא גנוניוװ ןַײז ןיא עפייג

 םענעדרע טימ טקעמשעג ,רעזַײה עניוזא עלא ןיא יװ ,טרָאד טָאה'ס
 ןוא עטפמעדעג-קיטסבראה טימ ןוא ןקלאב ןוא טנעוו עטסַײװעג טימ ,לָאּפ
 -עלנייוועג א .רעביוז .ןעמולב-ןטרָאג עטסָארּפ עטענאיווראפ ךיוא לסיב א
 -אש ןופ ןעמיס ןייק ןָא ,ךעטשיט ןוא שיט ןכעלנייוועג א ףֹא ּפמָאל רעכ
 ענַײז עינאּפמָאק רעניילק א טימ עלעסָאי ךיז טָאה שיט םאב ןוא ,סעב
 לדרעב ןוא ּפָאק ןדנָאלב א טימ -- עלעסָאי .ןענופעג רעגנעהנָא ןוא טנַײרּפ
 םורא ןוא ,שָארעב -- םענָאּפ ןיא ןעַײלק עגולק ןוא עלעג שּפיה טימ ןוא
 סעדכא ןיא -- ּפעק עזיולב טימ ערעדנא ןוא ןעלטיה טימ עקינייא -- םיא
 .טפאשרעוואכ ןיא ןוא

 -ראפ עלא ךיז ןבָאה ,ןדִיי ןדמערפ םעד ןעמוקנַײרא ןעזרעד טָאה עמ זא
 -עג טָאה'מ ןכלעוו אב ,סעומש םעד ןסירעגרעביא דלאב טָאה'מ .טשעדיכ
 ןָאטעג דנעוו א ךיז ןבָאה ןגיוא סנעמעלא ןוא ,ןעמוקנָא ןַײז אב ןטלאה
 טרָא ןַײז סָאװ ,אזא טמוק יװ .הד ,עגארפ רעמוטש א טימ יװ ,ןעלכימ וצ
 רעשידַייטינ רעד ףא ,רעהא רָאג ןעשזדנָאלבראפ וצ ,לוש ןיא טציא זיא
 .עינאּפמָאק ןַײז טימ ןעלעסָאי וצ ,סאג

 רעדיוו סָאד זיא רעשפע :ןפָאלעגכרוד דאשכ א ךיוא ןעמעלא זיא'ס
 א טימ ,ריווג םעד ןיסָאיײוװעקנאי ןופ טקישעגרעטנוא ,ןיושראּפ א סעּפע
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 -אשעמסיורא ייווצ ןוא סנייא טלָאזעג ןיוש םיא טָאה'מ ןוא -- ןיימ ןסיוועג
 יזא ,טכארטאב םיא רעגנעל סעגער עקינייא רעבָא טָאה עמ זא .ןכעייל
 רעד זיא ,סעכילש רעשיריווג רעהעג סָאװ זא ,ןיינ זא ,ןעזרעד ןעמ טָאה
 ענעי ןקרעמ וצ טינ זיא םענָאּפ ןַײז ףא לַײװ ,טכאדראפ ןדעי רעסיוא
 -וצ ןטנידראפ-טשינ ןיא ךיז ןפיוקנַײא ןלעװ סָאד ןוא עָאנכאה עשירענגיל
 טעז ןוא ךעלרע ,ןפָא םענָאּפ סָאד -- ,טרעקראפ רָאנ ,ענעי אב יװ ,יורט
 .עכַײלג וצ רעכַײלג א טמוק רע יװ ,סיוא

 ןוא ןָאטעג גערפ א עלעסָאי םיא טָאה -- ?טפראדאב רע טָאה סָאװ --
 ,טכאדראפ ןוא טַײקדמערפ ןטונימ עטשרע יד ךָאנ .םיא ףא ןקוק ןעמונעג
 -רעד טציא טָאה רע ןעוו ,טזָאלעגוצ רעמ עליפא ןוא יורטוצ רעמ טימ ןיוש
 ךָאנ ,םענענָאטעגנָא-רעביוז א רעבָא ,ןכעלמערָא ןא -- ןעלכימ ךיז ראפ ןעז
 ,סעבאש דעװָאקעל ןגָאװצעגסיױא ,סעייּפ-ןוא-דרָאב עכעלסאנ טאמיק טימ
 -לאמ ןטשרעבייא ןופ לברא-דמעה עסַײװ עטקעטשעגסיורא סָאװטע טימ ןוא
 .סיורא שעב

 ?טפראדאב רע טָאה ןעמעוו וצ --
 ?טנאילירב עלעסָאי -- רע זיא סָאד ...םיא וצ עקאט --
 ?ונ ןוא .ָאי --
 טלאה רע ...ןייטשוצ םיא וצ ליוװ רע זא ,ןגָאז ןעמוקעג םיא רע זיא --

 .ןקינַײז א ראפ ךיז

 ןוא ,טשעדיכראפ ןָאטעג גערפ א עלעסָאי טָאה -- ?טסייה סָאװ --
 -- .ןשעדיכ ןפלָאהעג םיא ךיז טָאה ,עינאּפמָאק ןַײז ,עקירעביא יד ךיוא
 ?רעקירעיײיז א -- רע ,טסייה סָאװ

 לסיב א טרעפטנעעגּפָא לכימ טָאה -- ?שעדיכ סָאד זיא עשז סָאװ --
 ןרעג טינ זיא עמ ןוא ּפָא םיא טסיוטש עמ זא ,קידנעניימ ,סעמוראט טימ
 .סעפטוש ןַײז

 טסייוו יצ ,רעכיז טינ זיא ןוא ךיז טרעדנוװ רע .רָאנ טגערפ רע ,ןיינ --
 ,יד סָאד ןענַײז יצ ןוא ,ןפָארטעגנַײרא טָאה רע ןעמעוו וצ ,לאלכיב לכימ
 גָאז א עלעסָאי טָאה -- ?ןבָאה טפראדעג עקאט סעמעעב טָאה רע ןעמעוו
 יװ ,ןעלכימ ףא ןָאטעג קוק א לָאמאכָאנ רע טָאה עסַײמ-סאשעב ןוא ,ןָאטעג
 ןדמערפ ןייק טינ ביוא ,ךיז ראפ טינ רע טָאה יצ ,ןגיײצרעביא ךיז טלָאװעג
 -עג א לסיב א ,ןטיירדעצ א סעּפע ךיז יוזא רעשפע זיא ,ןטקישעגרעטנוא
 ןוא קירעביא זיא םיא טימ ךיז ןעמענראפ סָאד ןוא דייר יד סָאװ ,ןטריר
 ...עוואקיצ סָאװ קיצניװ

 טָאה-- ,רעכיז ףא רע טסייוו ,ןפָארטעגנַײרא טָאה רע ןעמעוו וצ --
 ןרעסיוא ךיז ןעניפעג סָאװ ,יד וצ ,ךַײא וצ ךָאד זיא סָאד -- .טגָאזעג לכימ
 -פוא םירָאדג עלא ןבָאה סָאװ ,עניוזא יװ ,ןגירשראפ ןעמעלא ןופ ,לָאהָאק
 .ןכָארבעג

 ?ונ ןוא --
 .דאצ רעייז טלאה ןוא םיקסאמ זיא רע ןוא --
 ?רע --
 -אק ןופ זיא'ס זא ,ןעניימ טינ ןוא ןרעדנוװ טינ ךיז ןעמ לָאז ןוא .ָאי --
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 ןענָאק עינאּפמָאק ןַײז טימ עלעסָאי יו ,זיא ,לכימ ,רע ;עלילָאכ ,!סאאד-סעל
 רע ביוא ןוא ,שטנעמ-רעקפעה ןייק טינ ,טיורב טימ ץיונש ןייק טינ ,ןעז
 זיא'ס זא ,ןייטשראפ ןעמ ףראד ,ןסָאלשאב ךיז ןוא טכאמעג טָארט אזא טָאה
 .לגנארעג ןשילעז ןוא טסגנא סיורג ךָאנ רָאנ ,ןעמוקעגנָא טכַײל טינ םיא

 יװ ,לַײװ -- .טגערפעגרעביא ןיילא ךיז לכימ טָאה -- ?סָאװראפ --
 טינ רע זיא ,ןגַיײצרעביא ךיז ןוא ןעז ןענָאק עינאּפמָאק ןַײז טימ עלעסַאי
 טינ ןוא ,ץעגרע ןופ טמוק ,ץעגרע ןופ טייג רע רָאנ ,ןעמוקעג סאג ןופ
 סיורג א רָאג ,ךעלגעמ ,טָאה רע רָאנ ,רעזַײה יד רעביא ןופ ןאמערָא ןייק
 .טזָאלעגרעביא לעווש רעייז טַײז רענעי ןופ ןגעמראפ

 -עצ טלָאװעג ָאד ךיז עקינַײז יד טימ עלעסָאי ןבָאה -- ?ןגעמראפ --
 .טזָאלרעד טינ ,ןגָאלשעגרעביא ייז טָאה לכימ רעבָא ,ןעלכיימש

 -רעוו -- ,ךעלזייב לסיב א טגָאזעגסיורא לכימ ןיוש טָאה -- ,ָאי ,ונ --
 זא ,ןייטשראפ סיוועג ךָאד ןפראד עינאּפמָאק ןַײז טימ עלעסָאי רָאנ ,רעוו
 טָאה סָאװ ,םענייא ןא ןופ ןגעמראפ סָאד טַײקינײלק ןייק טינ רָאג זיא'ס
 -ילג עלא רעביא ראה א ,סָאבעלאב א ,םעליוא-עריוב א טאהעג גנאלנרָאי
 א יװ ,טנידעג םיא רע טָאה ,טלָאװעג טָאה רע זא סָאװ ,רעטיג עקיטס
 ,רעטַאפ א דניק א יװ ,טבילעג םיא רע טָאה ,טלָאװעג זא ,ראה א טכענק
 ,םישודיכ עדמערפ ףא יװ ,סטוג סמענעי ףא טקוקעג רע טָאה -- טלָאװעג
 ...שעריוי א יװ ,סנגייא ףא יװ ,ףורעד טקוקעג רע טָאה -- טלָאװעג

 ,ןעמאזוצ עדייב רעדָא ,רעדניק רעדָא ,טכענק יד טָא וצ ,טָא ןוא --
 טימ עלעסָאי ,ייז ןוא .טרעקעג סָאװרָאנ טשרָאקָא ,לכימ ,רע ךיוא טָאה
 -נָא ץלא סָאד טסייה סָאװ ,ןייטשראפ עדאווא ךָאד ןפראד ,עינאּפמָאק ןַײז
 ןרעװ וצ ךיז טגָאלשרעד עמ זיב ,טינרָאג אב ןוא ליוה ןבַײלב וצ ,ןרעווּוצ
 ...ךיז רעביא רעטָאפ ןוא ראה ןיילא

 א ראפ סָאװ ןיא ןוא ןעמעוו ,טכא ןיא ןעמענ ןעמ ףראד ךָאנ וצרעד --
 ףיט יוזא ןעוועג זיא סָאװ ,ןעלכימ ,םיא ןוא ,רעװנָא אזא טעשעג'ס טַײצ
 רעד ףא ןפָארטעג סע טָאה ,םוטנגייא ןשירעבָאהביולג ןיא טלצרָאװראפ
 -רעד רעווש'ס ,קנאב קראטש טוט ענעברָאװרעד סָאד ןרילראפ ןעוו ,רעטלע
 םעד וצ לָאמעלא ךיז ןעמ טוט ,סע טזָאלראפ עמ ןעוו ןוא ,ןסַײרּפָא ךיז ןופ
 ןוא ,סע ןזָאלראפ ןרעטלע ןעוו ,דניק קידנענייו א וצ יװ ,ןעווערעקסיוא
 סָאד ןָאק ןייג ןיילא לַײװ ,ןעמענ טנעה יד ףא סָאד לָאז עמ ,ךיז טעב'ס
 .עריומ סָאד טָאה ןבַײלב ןטניה ןוא טינ

 סלכימ ףא טראוועג עינאּפמָאק ןַײז טימ עלעסָאי ןבָאה -- ?ונ ןוא --
 ,גנוצעזרָאפ

 וצ ןבעגעגנַײא םיא ךיז טָאה -- ,טגָאזעג לכימ טָאה -- ,ךָאד ןוא --
 יװ ,זיא רעװנָא לַײװ ...ןקור ןטימ םעד וצ ןעווערעקסיוא ךיז טומ ןגירק
 -עג א ןכיירגרעד וצ יידעק ןוא ,ןעניוועג וצ גנידאב א לָאמא ,טסּוװאב
 זיא'ס ..ןלאפעג קראטש ןליפרעד רעִירפ לָאמא ךיז ןעמ זומ ,ךייה עסיוו
 ליפ ...ךיז טדער'ס יװ ,ךיז טוט ךיג יוזא טינ ןוא ...ןדער וצ םעד ןגעוו ליפ
 ךיז טָאה רע זיב ,ןייטשוצסיוא טאהעג רע טָאה ןעגנורעטש ןוא סעל;נעמ

 .ןיזטכַײל 1
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 יװ ןעזסיוא ןעמענ םיא ןלָאז רענייטש-לדייא עקידרעירפ יד זא ,ןגָאלשרעד
 -ראפ טשינ ןגיוא יד ןופ ןַײש יד םיא לָאז רערט א זא ןוא ,ךעלברעש
 .ןריולראפ טָאה רע סָאװ ,םעד וצ סענָאמכאר ןופ ןלעטש

 -רעד .ןגָאלשרעד טרָאפ וצרעד ימ סיורג ךָאנ ךיז טָאה ,לכימ ,רע רעבָא
 ,םעד ןיא ןרעמאלקנָא ןוא ןּפאכנָא ךיז ןענָאק ןַײז יא ןפלָאהעג םיא טָאה וצ
 ןזָאלּפָא ןענָאק סָאד יא ,רעגניפ יד ןיא טולב זיב ,רעַײט זיא םיא סָאװ
 ןטסיופ יד ןופ טפול סיורא טזַאל'מ יװ ,טסוּפ ראפ טלאה רע סָאװ ,סָאד
 אב ,םירבאכעמ עטסּוװאב ןופ םירָאפס עטסּוװאב ןפלָאהעג םיא ןבָאה'ס
 טמעש רע -- עליפא ךיוא ןוא ,ןעמונעגנָא סטוג ליפ ךיז טָאה רע עכלעוו
 ָאד םיא טָאה עכלעוו ,סעמיולאכ וצ עיטענ עכעלקנערק ןַײז -- ןגָאז וצ ךיז
 ,טנידעגוצ

 !סעמיולאכ --
 ,ןקָארשעג טלעװ עמורפ ןַײז לָאמעלא םיא ןבָאה סָאװ ,ענעי ,ָאי --

 סיורג טימ ןברָאװרעד ןוא טפאשעגנַײא טלמעד ךיז טָאה רע סָאװ לַײװ
 -עגרעביא ,ןגָארטעצ ןוא טּפעלשעצ טכאנאב םיא ענעי ןבָאה ,גָאטאב ימ
 טימ ךיז ןופ גָאטאב טָאה רע סָאװ ,סָאד ;טכאמעג טשינ וצ ןוא טרעק
 -ָאנ רעד ןיא טימרעד ןעז ךיז טזומעג טכאנאב רע טָאה ,ןבירטעג סנקעטש
 טכאנאב םיא טָאה ,ןלַײמ ףא ןטלאהעג ךיז טָאה רע ןכלעוו ןופ ,סָאד ;טנע
 ...טכארבעג סייווש םיא ןוא טכוזאב טעב ןיא

 -נעל ןלעװ לָאז רע ןעוו ,ןקעלק טינ םיא ןטלָאװ טכענ ןוא געט ןייק --
 ,ןליוו ,עינאּפמָאק ןַײז טימ עלעסָאי ,ייז ביוא רָאנ ,ןלייצרעד ייז ןגעוו רעג
 ןכלעוו קנאדא ,ןעגנערב ,ליּפשַײב סלא ,ןטצעל א םענייא רַאנ ייז רע טעוו
 סָאװ אב ,םעד וצ ןעמוקעג טאהעג ןיילא טלמעד ןיוש זיא סָאװ ,לכימ ,רע
 ןופ סיוטש א ןוא קנּוװ א ןגָארקעג ךָאנ וצרעד טָאה ,רעטציא טלאה רע
 .ןסיוא

 םיקסאמ עינאּפמָאק ןַײז טימ עלעסָאי ןבָאה -- ,עבארעדא ,ןליוו ייז --
 ,סנטשרע ...סע טסייה ,ַײדעק :ןעקנּוװעגרעביא ךיז ַײברעד ןבָאה ןוא ןעוועג
 וצ לסילש ןרעכיז רעמ א ןבָאה וצ יידעק ,סנטייווצ ןוא ,ריגַײנ בילוצ ןיילא
 ,ןעלכימ םעד טָא וצ ,םיא

 .טגָאזעג םיא ןעמ טָאה -- ,עטיב ,רע לָאז --
 ,ןוא שאר-עדיוו ןכעלנייוועג ןַײז ןיא ןַײרא ןיוש זיא לכימ יוויוזא ןוא

 ךיוא םורעד רע טָאה ,ןגָארקעג ןשָאל קיפיול רעמ ,עשימייה רעמ ראפ יװ
 :טלאהּפָא ןָא ןלייצרעד ןעמונעג ךַײלג

 ,ןכיוה א -- םעלָאכ ןיא רעוװָאדלאב םעד ןעזעג לָאמנייא טָאה רע --
 -יִצ טימ ,טכאדעג טָאה םיא יװ ,ןוא סיפ עלָאמש קראטש טימ ,ןראד ,ןגנאל
 רעטנוא טאהעג טלָאװ רע יװ ,ןטכיולעג םיא טָאה םענָאּפ סָאד .ןעָאלט ענעג
 אב ןטינשעג-ףראש ןוא ךעלגנעל ,לָאמש ןגיוא יד ,ןרעטמאל א טיוה רעד
 .ןטלאּפש ךרוד רָאנ יװ ,טקוקעגסיורא ייז ןבָאה ןטימניא ךיוא ןוא ,ןקע יד

 טָאה רע .ןייגטימ םיא טימ לָאז רע ,ןָאטעג קנוװ א ןעלכימ טָאה רע
 גיוא ןא םענייא ןופ טלאּפש א טימ רָאנ ,טגָאזעג טשינ טרָאװ ןייק ַײברעד
 טָאה טלמעד .ןכאמ קידנעעעז טינ ךיז טלָאװעג טָאה לכימ .ןָאטעג ךאמ א
 ןעלכימ ךיז טָאה ,ריר רענעי ןוא ,רעגניפ א טימ ןָאטעג ריר א רענעי םיא
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 סעּפע ןופ יו ךיוא יא ,ןזַײא ןופ יוװ יא ,זַײא ןופ יװ יא ןעוועג זיא ,טכאדעג
 ןרעװ זא ,ןענאטשראפ .רעַײּפ ןופ רעמ טירב סָאװ ,ףָאטש ןקידנענערב א
 וצ ןעגנּוװצעג ןַײז רע טעװ ףָאסלָאקּפָאס זא ןוא ןפלעה טינ ָאד טעװ ךיז
 רעדָא ןסעזעג זיא רע ּוװ ,טרָא ןַײז ןופ ןביוהעגפוא ךיז רע טָאה ,ןגלָאפ
 .ןעגנאגעגטימ זיא ןוא -- טשינ ןיוש טקנעדעג רע -- ןגעלעג

 טָאה סָאװ ,ַײבעג ךיוה א ןיא טכארבעגנַײרא רענעי םיא טָאה טלמעד
 טָאה סָאװ ןוא ,ןטניוואב טשינ לָאמנייק טימ ןוא לעלָאכ טימ ןעגנולקעג
 טָא ןוא .לעלָאכ םעד עקאט ןיילא טעמדיוועג ,לּפמעט א יװ ןעזעגסיוא
 רע זא .ןזיוואב סיירג רעצנאג ןַײז ןיא גנעל סמענעי טשרע ךיז טָאה טרַאד
 -ַײװ סָאװ רעבָא ,טכיירגרעד טפלעה רעד זיב רָאנ רע טָאה ,ןַײרא ןיהא זיא
 ןופ ,טרָאד ןוא .טגנאלרעד עילעטס רעד וצ זיב ּפָאק ןַײז ןיוש טָאה ,רעט
 לָאמאטימ ןוא !לעפאב א ,טרעהרעד לָאק ןַײז ךיז טָאה ,ּפָארא ךייה רעד
 -נעילפ -- זַײמרעדעלפ ,ןגילפ ,ןעניּפש ,םיצָארש ןזַײװ ןעמונעג ךיז ןבָאה
 עילעטס רעד זיב ,ליד ןפא ,טנעוװ יד ףא -- קידנכירק ןוא קידנעזיוּפ ,קיד
 ...טרעגלאוועגנָא ןרעדנא ןפא סנייא ןוא טצעזעגנָא ןסאמ עסיורג ןוא ,ףורא
 יוזא ,ןטכיול ךיז םענָאּפ סמענעי ןעזרעד ןבָאה יז זא ,לָאמאטימ עלא ןוא
 ןוא ,םיא וצ ןרעטעלק ןוא ךיז ןעּפארד ,ןעזיױּפ ,ןכירק ןעמונעג ייז ןבָאה
 עכעלרעטָאפ-ראה -- ראה א אב טכענק יװ ןוא ,רעטָאפ א אב רעדניק יוװ
 .?"רערעזדנוא רעטָאפ ,יוא ,ראה ,יוא ,, :ןרעדָאפ םיא אב עביל

 ךיוא ןוא ,טלָאװראפ ךיז עביל סמענעי ןעלכימ ךיוא טָאה לָאמאטימ ןוא
 טָאה רע .ןכירק וצ ןוא ןעינק וצ םיא ראפ קעשייכ א ןעמונעגנָא טָאה םיא
 טימ ןעמאזוצ ןוא טזָאלעגּפָארא ינק יד ףא--- ייוו-ייוו-- עקאט דלאב ךיז
 .ןגיוצעג ךיז םיא וצ ןוא טקערטשעג טנעה ענַײז םיצָארש עקידנעשרוש יד

 :טרעהרעד לָאק סמענעי ךיז טָאה לָאמארעדיוו ןוא
 ןעמוקאב טסָאה סָאװ ,ריד ליווװ ;עכיוז-לאב רעמערָא וד ,ףוא ייטש --

 ,ןעז וצ ןַײז טקילגאב וטסעוװ ראפרעד ןוא ..ןע;נק וצ רימ ראפ טרעגאב
 ביל ךימ ךָאנרעד ןוא ןקָארשעג רעִירפ רימ ראפ ךיז טסָאה טסיזמוא טינ זא
 .ןגָארקעג

 ןופ עילעטס יד ןוא ,ןָאטעג עּפוט א סופ א טימ רענעי טָאה ָאד ןוא
 טינ גיוא ןטימ יז זיא'ס זא ,ןביוהעגפוא ךיוה יוזא ךיז טָאה ַײבעג םענעי
 ,גנוגנערטשנָא סיורג ךָאנ טָאה ,לכימ ,רע זא ןוא .ןעגנאלרעד וצ ןעוועג
 יו ,ןעזרעד רע טָאה יוזא ,טגנאלרעד ןיהא ךָאד ,ּפָאק םענעסיראפ טימ
 ןיא ,ּפָאק ןַײז רעביא יוװ ןוא ,טראּפשעגנָא טרָאד ּפָאק ןטימ ןיוש טָאה רענעי
 עקירעַײפ ןבָאה ,ןיורק עקירעַײפ עבלאה א יו ,דַאר רעקירעַײפ רעבלאה א
 טָאה ,טקוקעגנַײא ייז ןיא ךיז טָאה לכימ זא סָאװ ,ןטכױלעגּפָארא סעיסיוא
 -נַייא רעמ ךָאנ ךיז טָאה רע זא :?...ךיהלא 'ה יכנא , :טנעיילעגרעביא רע
 -עגנַײרא סענָאװעל עבלאה ןיא ,רעטרעװ יד ןשיװצ רע טָאה ,טקוקעג
 עקידרעירפ יד טימ ןעמאזוצ סָאװ ,טרָאװ א סנייא ךָאנ ןעזרעד ,עטלעטש
 ?...ךיהלא 'ה ?(מ"סה) יכנא , :יוזא ןעזעגסיוא טציא טָאה

 ,ם אס ? טָאג ראה ןַײד ,ךיא -- ָאכעיולע יָאניודא יכיונָא!נ
 .רעבראדראפי-טלעוו רעד ,ךעלאמ רעזייב רעד --ל יי ָא מ א ס



 זיא רע ...סייווש ןיא ןוא רענעקָארשרעד א טּפאכעגפוא ךיז טָאה לכימ
 ,םענעי רעדיוו רע טָאה טלמעד ןוא ,ןרָאװעג ןפָאלשנא רעדיוװ דלאב רעבַא
 לעלָאכ םוצ לּפמעט םעניא טשינ ןיוש רעבָא :ןעזרעד ,רעווָאדלאב םעד
 רע ּוװ ,זדלעפ ןקיציּפש-ךיוה א ףא ,םאי גערב א ףא רָאג רָאנ ,טעמדיוועג
 -נָא ינק רעקיכיציּפש א ןיא םענָאּפ ןטימ ,ךייה עמאס רעד ףא ןסעזעג זיא
 םיא זיא טלעוו ןַײז סָאװ ,רענייא יו רעדָא ןעזעגסיוא טָאה ןוא ,טראּפשעג
 ןיא ךייה רעד ןופ ךיז רע ףראד דלאב-דלאב טָא סָאװ ןוא ןעגנאגעגרעטנוא
 -יורט ןימ א ,םעכָאכ רענעדָאלעגרעביא ןא סעּפע יו רעדָא ,ןפראוו רעסאוו
 ,ןטַײצ עלא ףא ,ןטלעוו עלא ןגרָאזאב וצ טקנעד סָאװ ,רעבעגצעזעג רעקירע
 םענעבילקעגוצ עמאס ,ןטסכעה עמאס ןטימ ,סיורָאפ ייז טעז רע לפיוו ףא
 ןיא רעקיא עמאס םעד ןקירדסיוא לָאז סָאװ ,ץעזעג ןטסכעלפערט עמאס ןוא
 ,ןצאז עטצריקעג עמאס

 ליומ סמענעי ןופ ,קידנעמוקרעטנוא ,לכימ טָאה -- ...ךיהלא 'ה יכנא --
 טָאבעג ןופ טכארט ןוא גנאל ןיוש ָאד ץיז ךיא -- .טרעהרעד ןדערסיוא
 עלא ןופ טנורג ןיא זומ סָאװ ,ןטסערג ןוא ןטשרע ןופ ,ןטָאבעג עלא ןופ
 ;ןגָאז סָאד ןָאק רעװ :טכארט ךיא .ןרעװ טגיילעגקעווא ןטנורג עקיביײילג
 ?"ןעמעלא ףא ןוא ךיז ףא רעשרעה רעד ,לשיומ רעד ,ראה רעד -- ךיא,
 ןפאשאב ץלא טָאה ןיילא רע זא ,םיא ףא טגָאז עמ סָאװ ,רעד עקאט רַאנ יצ
 טָאה לכימ ןעמעוו ,רעד ךיוא יצ ;ךיז וצ ףעטוש ןייק טינ טדַײלראפ רע ןוא
 א ,ףעטוש א ראפ ָאי ךיז טלאה רע סָאװ ,רעװָאדלאב רעד ,ןעזעג סָאװרַאנ
 ןוא ,טפמעק ןוא טַײרטש רע ןעמעוו טימ ,םענעי טימ רעטקיטכעראבכַײלג
 טמוק'ס זא ,טלאה רע לַײװ ,טכאמ סמענעי ןיא קעלייכ א ךיוא ליוװ סָאװ
 לַײװ ,רעבָאהטכאמ -- עלא ,טקיטכעראב עלא ןענַײז רָאג רעשפע יצ ...םיא
 ןאמזלָאק ,ןפאשאבטסבלעז ןענַײז עלא לַײװ ,ןפאשעג טָאה םענייק רענייק
 ןליוו רעייז ןקירדוצסיוא טַײקַיײפ יד ןוא ןליוו םעד ןבָאה ןוא ָאד ןענַײז יז
 יִצ ,ןיילק יצ ,סיורג יצ ,ןַײז טינ לָאז ךיא רעװ ,ךיא ןיב ךיא, :ןגָאז ןוא
 ןַײמ ,ראה ןַײמ ,טָאג ןַײמ ,רעפעש ןַײמ ןיילא --- ךיא ...לציּפ יצ ,טסדנימ
 ."רעבעגצעזעג ןַײמ ןוא רערעטשעצ ןַײמ ,ךעּפײה

 רעגנאל ךָאנ ,סנטצעל ךיא ןיב קנאדעג ןטצעל םעד טָא וצ ,טָא ןוא --
 -עלא ראפ ןכאמ םיא ליװ ןוא ,ןלייט םיא טימ ךיז ליוװ ןוא ןעמוקעג ,ימ
 זא ,עז'כ ןוא ,ָאד טסיב (סע טסייה ,לכימ) וד זא ,טציא ןוא .קנאדעג סנעמ
 ,ןעמעלא ראפ ןקידיײרּפ ןייג וצ םיא טיירג טסיב ןוא ןָא םיא טסמענ וד
 ןופ דימ ןענַײז ןגיוא ענַײמ ;ןָאט וצ סָאװ טינ רעמ ָאד ךיא בָאה יוזא
 ןוא ..טרָא ןַײמ זָאלראפ ךיא ןוא ,ןציז וצ ןופ -- סעזעג ןַײמ ,ןקוק וצ
 ...טַא

 יװ ,ןָאטעג גנורּפש א םאי ןיא זדלעפ ןופ לָאמאטימ רענעי טָאה ָאד ןוא
 ןא טימ רע טָאה דלאב ןוא ,ּפָארא ,ןַײרא ןיהא זיא ,זיא רע גנאל ןוא ךיוה
 ...ןדנווושראפ זיא ןוא ןָאטעג שטאּפ א ,שיפ א יװ ,קע

 םיא טָאה -- ,טצעזעגרָאפ לכימ טָאה -- ,טּפאכעגפוא ךיז טָאה רע זא --
 רע שטָאכ ןוא .טמיילעג יװ ןגעלעג זיא רע .טליקעג ץראה ןרעטנוא
 -עג קנאדעג רעד םיא טָאה ךָאד ,םעלָאכ טבַײלב םעלָאכ זא ,טסּוװעג טָאה
 .טרעבגע
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 ,ןיילא ןבַײלבראפ וצ ,טגָאזעג יו ,טרעטיצעג טַײצ עטשרע יד טָאה רע
 ;טלעװ רעד ףא רערעשאב א ןָא ,לשיומ א ןָא ,ראה א ןָא ,סָאבעלאב א ןָא
 זיא ךעלקילג יו ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע זא ,טַײז רערעדנא רעד ןופ ,רעבָא
 טָאה טלמעד טָא -- ,"רעפעש ןַײד ןיילא טסיב, :ןגָאז ךיז ןָאק סָאװ ,רעד
 ,קנאדעג םעד ןבעגעגפוא םיא טָאה סָאװ ,רעד זא ,טנָאמרעד ךיוא ךיז רע
 ,ּוו-טיניּוװ ,ןיוש םיא טימ ךיז רע טָאה םירָאפס ןיא זא ;רעניײא טינ זיא
 עכלעוו ,עשידִייָאי אב ךיוא ןוא םיליודג עשידַיי-טינ אב ץעגרע ןגָאלשעגנָא
 סָאװ ,ץלא זא .הד ,ךאהיענַײה זיא עריוב רעד ןוא עירב יד זא ,ןטלאה
 ביוא ןוא ,עבלעז סָאד ןוא סנייא זיא ןיילא רעפעש רעד ןוא ,ןפאשעג זיא
 סטָאג ראפ טנכעראפ ןוא ןבירשעגוצ טרעװ סָאװ ,ץלא סָאד זיא ,יוזא
 ,ןיילא ךיז ןבַײרשוצ ןוא ןענעכעראפ רערעדעי ןָאק ,רעדנּוװ ןוא טַײקסיױרג
 .רעדנּוװ א ןיילא זיא רע לַײװ

 .לכימ ,טּפאכעגנָא טסעפ ךיז רע טָאה קנאדעג םעד טָא אב ןוא ,ָאי --
 ןיילא רע רָאנ טינ זא ,טליפ רע ןוא ,טרעמאלקעגנָא םיא ןיא ךיז טָאה רע
 ןכאמ םיא ערעדנא ךיוא ךעיוקעב זיא רע זא רָאנ ,םיא ןופ טלופרעביא זיא
 .םענעגייא ןא יו ,ןפאשנַײא םיא ךיז לָאז'מ ,ןליפ

 רע סָאװ ,רעפייס א ןיא ןרעלקרעד םיא ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה רע
 סיורא טערט רע ןכלעוו ןיא ,!"ם'במרה לע תוגשה, ןעמָאנ ןטימ ,טבַײרש
 יד זא ,טלאה רענעי סָאװראפ -- ?ןוטסירא טימ טגירק סָאװ ,ןעמַײמ ןגעק
 ,םענייק ןופ ןפאשעג טשינ זיא יז זא ,טסייה סָאד ,ןיומדאק א זיא טלעוו
 -- קיביײא ןופ ןיוש ,זיא יז יוװ יוזא ,ןאראפ זיא ןוא טבעל יז זא רָאנ
 וצ ןַײא רָאנ םיא ךיז טיג ןוא ,רעקיא רעקידלאווג א זיא סָאד ...קיביײא
 זיא ,ןבעגנַײא םיא ךיז טעוו'ס זא ןוא) ןוטסירא ןופ טכערעג סָאד ןזַײװאב
 ןעיניב רענעיורטש רעצנאג רעד עליימעב ןיוש טלאפ יוזא ,(רעכיז לכימ
 ןופ ,סערייווא ןוא סעווצימ ןופ ,ןטָאבראפ ןוא ןטָאבעג עטשרעמיולק יד ןופ
 ענעי עלא רעביא ןרעטאמ ןיוש ךיז טרָאּפשראפ'מ ןוא ,שעניוא ןוא ראכס
 רעהא זיב רעד ןופ סיורא ןעגנירד עכלעוו ,ןכורּפשרעדיװ ןוא סעריטס
 יד יו ,וטסירא יװ ,טינ טלאה עכלעוו ,עייד רעטפאהרעלעפ רענעמונעגנַא
 עקיטסַײג ןייא טינ סָאװ ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,עריכב ןוא עַידעי ןגעוו עגארפ
 -עג ןגיל ענעגיוזעגסיוא ןא ןוא עטיוט א סבעװניּפש םענעי ןיא זיא גילפ
 זיב טנעוו-עריטס ענעי ןיא ךיז טָאה ּפָאק רעטוג ןייא טינ סָאװ ןוא ,ןבילב
 !םעד טימ סיוא ...ןגָאלשעצ טולב

 -עג ךיז טָאה -- ,טצעזעגרָאפ רעטַײװ רע טָאה -- ,לכימ ,רע ןוא --
 ןיוש זיא ןוא גנאל םעד ןיא ןיוש טוט רע .טסנרע רעפייס םענעי ראפ ןעמונ
 א ףא םיא טימ ןַײז רע טעװ ןכיגניא רָאג זא ,טפָאה רע ןוא ,קעווא טַײװ
 -עלאה ,ןײמָא .גנוזענעג רעקיטסַײג ןוא ליווו סנעמעלא וצ -- ךערעד ןטוג
 ןופ לכיימש א טימ יא ,ןדיישאב לסיב א יא טקידנעראפ רע טָאה -- ...ַײװ
 עכלעוו וצ ,יד ראפ ןעמוק וצ ןבעגעגנַײא םיא ךיז טָאה'ס סָאװ ,ןכָאצינ

 סָאװ ,ףָאסָאליפ ןשידִַיי ןטמיראב םעד ןגעק ,םאבמאר ןגעק ןעגנורעדיוורעד 1
 ןטמיראב םעד ,סעלעטָאטסירא :טניימעג ,וטסירא ? ;הי || םעניא טבעלעג טָאה
 .ףָאסָאליפ ןשיכירג
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 אב ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןעגנערבוצסיורא ןוא ,ןגיוצעג םיא טָאה'ס
 ...ןטלאהאבסיוא גנאל ךיז

 -אּפמָאק ןַײז טימ ןעלעסָאי ךיוא ךיז ליפעג-ןכָאצינ סלכימ טָאה טלמעד
 רעייז ףא ךיוא ןעמונעג ןכָאצינ םענופ לייט א ןבָאה יז .ןבעגעגרעביא עינ
 -עג זיא עמ ...טסנידראפ ןשירערעלקפוא רעייז ראפ טנכעראפ ןוא ןבשזעכ
 םיא ,ןעלכימ וצ ןָאטעג זָאל א ךיז טנעָאנ טָאה עמ .טגיילעגפוא ןעוו
 -עגייא קיטש א אב יװ ןיוש ןוא ,ןעמונעגנַײרא ערוועכ רעד ןיא רעגנע
 רע זיא סָאװ ,טציא זיא רע רע ,םיא אב ןגערפרעד ןעמונעג ךיז םענ
 יד עלא ףא ,ףורעד ןוא .גנוקיטפעשאב ןַײז זיא סָאװ ןוא ןעוועג רעִירפ
 לסקא ןא טימ ןוא ןדיישאב רָאג ןיוש טרעפטנעעגּפָא לכימ טָאה ,סעגארפ
 סעכַײש ןייק טינ ןבָאה סָאװ ,ןכאז ןגעוו ןגערפ םיא לָאז עמ יװ ,ןכאמקעווא
 :ןעיניא םוצ

 טימ טנרעל ;דעמאלעמ א זיא רע ?ענימעקפאנ יד זיא סָאװ ,ךעסייא --
 לַײװ ,סעקכאד ןיא טבעל ןוא טלענק :טינ עסָאנראּפ ןייק טָאה ןוא רעדניק
 םיא ןעמ טָאה ןרעג קירעביא סָאװ ,אזא ראפ טמעשראפ גנאל ןיוש זיא רע
 קיטש א ןעוועג זיא רע ןעוו ,טַײצ עטצעל יד טארפיב ,טאהעג טינ לָאמנייק
 טמוק עמ ...טשינ טכאמ'ס רעבָא ...רעוועלסארב יד אב רעריפנָא ןוא שָאר
 ,זיא רעקיא רעד .סָאד טינ זיא רעקיא רעד ...ךרוד ךיז טגָאלש עמ .,סיוא
 ןימ ןרעגרע ןא ןופ טַײרפאב ןוא ןעמוקעגסיורא ,ָאד טציא זיא רע סָאװ
 ...סעקכאד

 יד ןטכארטאב ןעמונעג ןוא ןביוהעגפוא ןגיוא יד לכימ טָאה ַײברעד
 -- טפול עַײנ יד עָאנאה םיא טוט'ס זא ,ןעזעג טָאה עמ .בוטש עשידַיי-טינ
 -בלאה יד ךיוא ןוא קעלאב ןוא טנעוו עטסַײװעג יד ,לָאּפ רענעדרע רעד
 עלעסָאי ךיוא ןוא ,ןעמולב-ןטרָאג עטסָארּפ ןוא עשרעיוּפ עטענאיווראפ
 קידנקוק ןוא ,טיירפעג םיא ןבָאה ,ןעזעג ןעמ טָאה ,עינאּפמָאק ןַײז טימ
 רעגניי סָאװטע יװ ,ןיילא רע ךיוא זיא ,טַײקכעלטנגוי רעייז ףא ןוא יז ףא
 ענַײז ןופ ןרָאי לָאצ עסיוועג א טלקָאשענּפַארא טלָאװ רע יװ ןוא ,ןרָאװעג
 .סעציילּפ

 טָאה רע ,ןיינ :טגָאזעג רע טָאה ,ןצעז ךיז ןטעבעג םיא טָאה עמ זא
 ןוא טקוקעגמורא ךיז טָאה עמ זא ןוא .ןָאטוצּפָא סעּפע ןוא ןייג וצ ּוװ ךָאנ
 סעלאט םעד ןטלאהעג ןוא ןענאטשעג רע זיא טַײצ עצנאג יד זא ,ןעזרעד
 ַָאד !סעלאט רעד סָאװ וצ :טגערפעג םיא טָאה עמ זא ןוא ,םערָא ןרעטנוא
 ,ָאי ןעוו ןוא ,ןעגנאגעג טינ .רע זיא לוש ןיא ןוא ,טינ ךָאד םיא רע ףראד
 --?סעלאט ןייק טינ לוש ןיא ךיוא סטכאנוצקיטַײרפ ךָאד ןעמ טכיורבעג
 -נורא םערָא ןרעטנוא ןיילא ךיז עסַײמ-סאשעב ןוא ,טרעפטנעעג רע טָאה
 :טקרעמאב טשינ ןיילא רעהא זיב םיא טָאה רע ךַײלג ,טקוקעגרעט

 ..גנאג םוצ ךיוא םיא ףראד רע ,ָאי ?סעלאט םעד ,אה --
 .טגערפעג לָאמאכָאנ םיא אב ןעמ טָאה-- ?סָאװ וצ --
 זא ,ןעזעג ןעמ טָאה ַײברעד ןוא ,טלכיימשעג רע טָאה -- ?סָאװ וצ --

 עלעסָאי רעדָא סָאװ ,ךאז רעסיוועג א בילוצ -- :ןגָאזרעד טינ סעּפע ליוו רע
 ביוא ,רעדָא ,ןסיוורעד םיא ןופ רעטעּפש ךיז ןלעװ עינאּפמָאק ןַײז טימ
 ...םיא ףראד רע ,טרָאװ ןייא טימ ,סיוא טינ ךיוא טכאמ ,טינ
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 אב ךָאנ ךָאנרעד ךיז טָאה לכימ גנאל יװ ,ןלייצרעד טינ ןלעװ רימ...
 .דייר יד ןעגנאגעג רעטַײװ ןענַײזס סָאװ ןגעוו ןוא ןטלאהראפ ןעלעסַאי
 ןוא טקידנעראפ ךיז טָאה םיא טימ סעומש רעד ןעװ זא ,ןגָאז רָאנ ןרימ
 ןבָאה יוזא ,ןזָאלראפ בוטש יד ןיוש ךיז טבַײלק לכימ זא ,ןעזעג טָאה'מ
 -אב ריט רעד זיב רָאנ םיא טָאה'ס רעו -- ,טזָאלעגטימ םיא טימ עלא ךיז
 ךיוא ,ריט רעד רעסיוא ךיוא םיא טימ סיורא זיא ןיילא עלעסָאי ןוא ,טיילג
 ןכרוד טריפעגכרוד ךיוא םיא טָאה רע .ּפָארא לקענאג ןופ ּפערט יד ןופ
 םיא ףא ןלָאז ,טכאנאב ףא טזָאלעגּפָא ןרעוו סָאװ ,טניה יד זא ,ףיוה ןצנאג
 טָאה ,ףיוה ןופ עקטרָאפ רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענַײז ייז זא ןוא .ןלאפנָא טינ
 רע ,ןטעבעג םיא ,ןעלכימ טימ טנגעזעגּפָא ךיז טָאה רע רעדייא ,עלעסָאי
 ,םיא ראפ זיא בוטש ןַײז ,ןזַײװ םיא וצ רעטּפָא סָאװ ןָא טנַײה ןופ ךיז לָאז
 ,רעטגײלעגנָא ןא טסאג א ןַײז לָאמעלא טעװ רע ןוא ,ןפָא ,ךעלדנעטשראפ

 -לרפ םענעי טָאה בַײװ סלכימ יוזאיו ,ןלייצרעד טינ ךיוא ָאד ןרימ
 -ראפ ןייגקעווא ןראפ טָאה רע יוװ ,םעד ךָאנ ,םיא ףא טראוועג סטכאנוצקיט
 רעדיוו ןרימ .ןשָאלעגסױא טכיל יד-- ןָאטעגּפָא עסַײמ עסיוועג יד טכאנ
 ןיא ןיוש זיא ,בוטש סעלעסָאי ןופ סיורא זיא לכימ ןעוו זא ,ןגָאז רָאנ
 -גופ ,ןסאג עשידַיי-טינ יד ןיא רָאנ טשינ ,ןעוועג רעטצניפ טכער ןסיורד
 ,ערעטצעזאב רעמ יד ןיא ךיוא רָאנ ,טזָאלעגסיױרא ךיז טָאה רע ןענאוו
 .עשידַיי

 .קעווא ןלוש יד ןופ ןוא טנװאדעגּפָא גנאל ןופ ןיוש טָאה םעליוא רעד
 יװ ,ןעזעג ןעמ טָאה ,ןדָאל עטכאמראפיטינ יד טימ סָאװ ,רעטצנעפ יד ןיא
 וװָאר ןכרוד ןוא ,טנערבעגסיוא טפלעה ףא ןיוש ןבָאה טכיל-סעבאש יד
 .ןטלאּפש יד ךרוד ןעזעגסיורא ןַײש רעייז ךיז טָאה ןדָאל עטכאמראפ ןיוש

 ןוא ,רעייגכרוד א ןענעגעגאב וצ ןטלעז-ןטלעז ןוא ליטש ןעוועג זיא'ס
 ,טנאּפשעג םערָא ןרעטנוא סעלאט ןטימ טַײקליטש רעד טָא ךרוד טָאה לכימ
 ןלוש ווָאר סָאד ּוװ ,טָאטש רעטנעצ םוצ טכירעגנָא רע טָאה געוו ןַײז ןוא
 ּוװ ןוא ,"לוש ענעּפָא , יד -- ךיוא ּוװ ןוא ,ןענופעג ךיז ןבָאה ןזיולק ןוא
 -ייווצ ןיילק סידוד בער ןענאטשעג זיא ,ץאלּפ ןבלעז ןפא ,ריא ןגעקטנא
 --בוטשירעלעק בלאה א--קָאטש רעטשרעטנוא רעד .לרעיומ קיקָאטש
 טָאה סָאװ ,סעמאש סידוד בער ראפ ,ןגנאל םעד ךעליימ ראפ ןבעגענּפָא
 -יטכיל ןוא ערעמארעג יד טימ סָאװ ,קָאטש ןטייווצ ןפא ןוא ,טנידאב םיא
 .ידוד בער ןיילא טניווועג טָאה ,ןרעמיצ ערעק

 יא ,עכולעמ קיטש א טריֿפעג טָאה ידוד בער :ןגָאז ָאד ףראד עמ
 -לעפאב-סיורג ןוא רענעעזעגנָא אזא ןיא ווָאר רעטסערג רעד יװ ,סנטשרע
 ירָאפ רעטסטלע סלא ,וצרעד ךָאנ ,סנטייווצ ,יא ,א יװ ,טָאטש רעטרעק
 םיייבאר עשידנעלייה יד סָאװ ,עטקעס רעשידיסכ א רענייא ןופ רעייטש
 -עגייא ןא ןריא טאהעג ךיז טָאה יז ןוא ,גראק ןעוועג ,םענָאּפא ,ריא ןענַײז
 וצ טניגראפ ךיז ןבָאה'ס ןעמעוו וצ ,ווָאקטראשט ןיא ,עיצילאג ןיא םענ
 וצ ףא סעמכאמ ,ידוד בער א יװ ,אזא ךיוא ןוא עכַײר רָאג רָאנ ןרעהעג
 זיא סָאד סָאװ ,סאּפ ןשידנעלסיוא ןא ןבָאה טזומעג ןעמ טָאה ןיהא ןעמוק
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 טניווועג טָאה עבער רעד טָא יוויוזא ןוא .ענעשעק סנרעדעי ראפ טינ ןיוש
 ראפ עליפא גנירג טשינ ןעוועג זיא רעטפָא םיא ראפ ןעמוק ןוא טַײװ
 ,א ןיא ,ָאד ידוד בער םורעד םיא טָאה ,רעגנעהנָא עכעלגעמראפ ענַײז
 טפראדאב לָאמא טָאה עמ ןעוו ןעה ,רעטקיטכעמלופאב ןימ א יװ ,ןטיבראפ
 -יסכ ןימ א-- טלעג-סעדָאמאמ ןבַײלק ףא ןעה ,עשָאקאב א ןעה ,עצייא ןא
 .ךיז ףא ןעמונעג ץלא סָאד טָאה ידוד בער סָאװ ,רעַײטש רעשיד

 ענַײז ןוא ךיז ראפ ןיילא טשינ טעװארּפעג ידוד בער טָאה סעבאש
 ,רעקינייװ טינ סלאפנלא ,רעמ לָאמא ,ןעינימ א טימ דימָאט רָאנ ,סיאב-יינב
 ןופ ךיוא רעדָא ,םידיסכ עשיטָאטש ןופ זיולב רעדָא ןענאטשאב זיא סָאװ
 ,ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדיישראפ ןופ םינָאבאר ענערָאפעגנָא עקינייא
 -ושטוא-סעלַײש ענעדיישראפ טימ ןעמוק ןגעלפ עכלעוו ,ערעגנִיי ,ערעטלע
 טינ ךיז ןלעװ ייז זיב ,ךיז ףא ןלעטש טלָאװעג טינ ןבָאה ייז ןעוו ,סעוו
 .ידוד בער יװ ,אזא טימ ,ןרעטינעג ןוא ןרעטלע ןא טימ עצייא ןא ןטלאה

 ןעוועג ידוד בער זיא ,סעבאש םוא לאלכיב יװ ,שיט ןקידסעבאש םאב
 -צימ ןיא -- ערעדנא ןוא םינָאבאר :לביוס טימ טמערבאב ,למַײרטש א ןיא
 ןוא סקופ טימ רעבָא ,רעטופ טימ ךיוא ןוא סעקענעד ענעטעמאס טימ ,ךעל
 .לביוס טימ טינ

 לָאמעלא שיט םעד ןעמ טָאה עדוס רעקיטכאנוציקיטַײרפ רעד בילוצ
 טאמיק טנאוו וצ טנאוו ןופ ןעמונראפ טָאה רע זא יוזא ,טקורעצ ןצנאגניא
 טימ ןצעבער יד ,ןָאנביױא -- ןיילא ידוד בער .רעמיצ ןופ גנעל עצנאג יד
 שיט םעד ןבָאה דימָאט ןוא ,טַײז רעקידרעבינגעקטנא רעד ןיא -- רונש רעד
 רעד ךעליימ ךיוא ,ןצעבער יד ןוא ןטסניד יד רעסיוא ,טנידאב טלמעד
 .סערָאשעמ סידוד בער ,רעגנאל

 .טצעזעגסיוא ןעינימ א רעבירא שיט סידוד בער אב זיא לָאמ סָאד ךיוא
 םינָאבאר ענערָאפעגנָא דמערפ רעד ןופ עקינייא לָאמ סָאד ךיוא ןבָאה'ס
 ,רעקידעװָאקעב א ןעזעגסיוא טָאה טאטש רעד זא ,יוזא-- טלעפעג טינ
 .רעכעלרעַײפ רעייז ןוא רענעביוהעג א

 ,סעבאש םוא טארפיב ,טדערעג קינײװ עדוס רעד סייב טָאה ידוד בער
 -עג רעטרעוו יד ערעדנא ךיוא ןבָאה םיא ראפ ץערעכערעד סעמכאמ ןוא
 יד טימ רעטכַײל ענרעבליז עכיוה ןטכיולאב ןבָאה שיט םעד .טרָאּפש
 יװ ןוא ,ןַײז וצ רעהעג'ס יװ ,ץלא-- ּפמָאלגנעה א ךיוא ןוא .טכיל-שטנעב
 .סעבאש וצ ךיז טרעדָאפ ,ידוד בער יװ ,אזא אב

 טָאה םעצולּפ ןוא ,םילָאכַײמ עטשרע יד ךָאנ ןטלאהעג ןיוש טָאה עמ
 -ירק א סעּפע ,ןסיורד ןופ ריט יד טריפ'ס ןיהּוװ ,ךיק ןופ טרעהרעד ךיז
 ךָאנ ,ךיז טכאד ,ןוא ןטסניד יד ןופ ,ןגנאל םעד ךעליימ ןופ לָאק שירעג
 ןיא ריט יד טנפעעג רעיקוב לכימ טָאה סָאד ...ןדמערפ א ןצעמע סעּפע ןופ
 ןיא טלמעד דָארג ךיז טָאה סָאװ ,רעגנאל רעד ךעליימ זא ןוא ,ןַײרא ךיק
 טגערפעג ןוא טנגעגאב םיא טָאה ,עכָאלעמ-ןידאב ןַײז בילוצ ןענופעג ךיק
 -וד בער וצ זא ,רעפטנע ןא ןעמוקאב טָאה ןוא ,ףראד רע סָאװ ,םיא אב
 -נעַײרש ,ןסיוטשעגקירוצ םיא ,טלעטשראפ געוו םעד םיא רע טָאה -- ,ןיד
 ןוא ןייג רע לָאז !טסע ווָאר רעד !ןעמונראפ זיא ווָאר רעד !סעבאש,, :קיד
 ,?לָאמ שרעדנא ןא ןעמוק
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 ןוא ,יירשעג 'סעמאש םעד ןפלָאהעג טינ ,סיוא טזַײװ ,רעבָא טָאה'ס
 ,סענָאשקא טימ יצ ,עּפצוכ טימ יצ -- טָאה ,ךיק ןיא ןַײרא זיא סָאװ ,רענעי
 ןַײז ןגעק ןוא טראשעגּפָא געוו ןופ סעמאש םעד-- םענייניא עדייב טימ יצ
 .ןעמוקעגוצ רעמיצסע ןופ לעוװש רעד וצ ןליוו

 עלא ןוא .ּפָארא לעוװש ןופ לָאק א טרעהרעד ךיז טָאה -- !טנװָא-ןטוג --
 םעד ןטכארטאב ןעמונעג ןבָאה ,ןיילא ידוד בער ךיוא ,עקידנציז שיט םאב
 .ןעמוקעג זיא לָאק סָאד ןעמעוו ןופ ,ןיושראּפ

 א סעּפע קידנעעזרעד ,טרעדנּוװראפ ךיז ןעמ טָאה -- !?טנוװָא-ןטוג --
 ןעמ טָאה -- !סעבאשיטוג ...ונ ,יא -- .םערָא ןרעטנוא סעלאט א טימ ןדלי
 ךיז טָאה רע זא ,קידנעניימ ,ןטכיראפסיוא ןעמונעג םיא ןעמאזוצ עלא
 .טכארבעגסיורא עקיטכיר סָאד טשינ םורעד ןוא טזַײרגעג ,ןסעגראפ

 רָאג טגָאזעגרעטנוא םיא םינָאבאר ערעטלע ןבָאה -- ,ָאװָאט ָאסבאש --
 .סעבאש וצ רעהעג סָאװ ,שטנּוװ ןשַיערבעה ןטלא ןא

 -רעביא עבלעז סָאד לָאמארעדיוו לכימ רעבָא טָאה --!טנוװָא-ןטוג א --
 טימ רָאנ ,ןסעגראפ ןופ טינ ןיוש זיא סָאד זא ,ןעזעג טָאה'מ ןוא ,טרעזאכעג
 עטשרע יד ךיז טָאה רענייק סָאװ ,סעכָאלוצ ןטלאק ןוא ןיימ ןטסּוװאב א
 ,ןדַיי א וצ ךאז אזא ךיז טמענ ןענאוונופ ,ןרעלקרעד טנָאקעג טשינ ןטונימ
 רעד וצ סעבאש טמוק סָאװ ,םערָא ןרעטנוא סעלאט א טימ ןשטנעמ א וצ
 ,ידוד בער יװ ,וװָאר אזא וצ טארפיב ,בוטש סווָאר א ןיא עדוס

 !רעקיש --
 !עגושעמ --
 .?סאאדאה ןימ ָאצָאי --
 סָאװ ,יד עלא ןופ ןעיירשעגסיוא טרעהרעד ךיז ןבָאה -- .?ןָאיראווא --

 ,ןעמונעג לײטנָא עדוס רעד ןיא ןוא ןסעזעג שיט םאב ןענַײז
 לקנעב ןופ ןצעבער יד ךיז טָאה -- !דַיי רעד ,טלָאװעג רע טָאה סָאװ --

 זא ,ןעזעג טָאה יז לַײװ ,ןעגנאגעג ןגעקטנא ןעלכימ זיא ןוא ןביוהעגפוא
 זיא רעכוזאב רעד ןוא ,רעכעלנייוועג ןייק טשינ ךוזאב רעד זיא סעּפע
 -עגסיוא ןבָאה ןוא טלָאװעג ןבָאה ערעדנא יװ ,רעדָא ,ןעקנורטאב רעדַא
 .עגושעמ :ןגירש

 ,ןידוד בער וצ ,ווָאר םוצ טפראדעג בָאה'כ --
 ןָאטעג גערפ א ןצעבער יד טָאה--?עדוס רעד וצ ?סעבאש ?טציא --

 ,זייב
 לכימ טָאה -- !טינ -- ןעמעו אב ןוא סעבאש זיא'ס ןעמעוו אב --

 .טרעפטנעעג
 רעד ףא עטמָאי ?טציא םיא אב ןזיא עשז סָאװ זיא ?טסייה סָאװ --

 ?עגָאכ ,עלילָאכ ,רעדָא ?ךָאװ
 -ינגעק רעד ןופ ידוד בער טָאה -- ?טלָאװעג רע טָאה סָאװ ...ונ ...יא --

 -ךעלכאווש ןַײז טגנאלרעדרעבירא ןָאנבױא םענופ ,שיט טַײז רעקידרעב
 .רע ףראד סָאװ ,רע ליװ סָאװ ,גערפ -- .ןצעבער רעד וצ םיטש עכעלרעטלע

 סָאװ ,לעווש רעד אב טרָא ןַײז ןופ טלײטעגּפָא לכימ ךיז טָאה טלָאמעד

 .רעקידניז ? ;ןעניז ןופ טרירעג :
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 רעטנעענ ,רעטנעענ ךיז טָאה ןוא רעמיצ ןיא ןַײרא זיא ,ןעמונראפ טָאה רע
 ךיז רע טָאה ,ןיהא ןעמוקעגוצ ןוא ,טקורעגרעטנוא ןָאנבױא סידוד בער וצ
 .ןידוד בער וצ עקאט ןיילא רָאנ ,םענייק וצ טינ טדנעוועג

 ...לאלק ןופ סיורא ייג'כ זא ,ןגָאז ןעמוקעג ךַײא ןיב'כ --
 ?לאלק רעסָאװ ןופ --
 ,טצעזעגסיוא שיט םאב ָאד ןציז סָאװ ,יד עלא ןופ ןוא ןרעַײא ןופ --

 ,טכארבעג סעלאט ןַײמ ָאד ךיא בָאה טָא ןוא ...ןרעהעג ןעוט יז ןעמעוו וצ
 .הד ,יסיומעב ןעה ,בעל ךיא סייב -- ַײיאכעב יא ּפָא ךיז גָאז ךיא ןכלעוו ןופ
 ..ןבָארגאב םיא ןיא ךימ לָאז עמ ,טינ ךיא ליוװ ,ןבראטש לעװ ךיא זא

 טלָאװ ,גָאט ןלעה ןטימ א ןיא טפערט רע ןעוו ,רענוד א ,ָאי ..!רענוד א
 רעד טָא ,דַָיי רעד טָא סָאװ ,רעטרעוװ יד יו ,טשארעביא יוזא טינ רע
 בער יװ ,ווָאר אזא אב טארפיב ,ווָאר א אב טכארבעגסיורא טָאה ,שטנעמ
 ראפ ןוא ןדִיי עדייא אזא ראפ ,עדוס רעד אב סטכאנוצקיטַײרפ םוא ,ידוד
 ...ןּפמָאל ןוא טכיל-סעבאש

 -עגנַײא טינ יו ידוד בער טָאה --?טגָאזעג רע טָאה סָאװ ?סָאװ ,אה --
 .עטרעהעג סָאד ןעמונאב טינ רעדָא טרעה

 ןסירעגסיורא ווָאר ןכעלזייב ןרעטלע ןא ןופ דלאב ךיז טָאה -- !עשָאר --
 .יירשעגסיוא ןא

 ,ןטַײװצ א ןופ -- !!תועמוש ךכש םינזאל יוא --
 .ןטירד א ןופ -- ןסַײר עַירק ףראד'מ --
 .ןטרעפ א ןופ -- !ןעניז ןופ ןוא לוד --
 ךיז ןבָאה -- ,?שחנ תרזגב !םערייכ ןיא !לארשי רכוע ,טבנ ןב םעברי --

 ,ןטלעז יז טרעה עמ סָאװ ,רעטרעוו טרעהרעד רעלַײמ ענעדיישראפ ןופ
 .סעבאש םוא טארפיב

 טָאה--?טזָאלעגנַײרא םיא טָאה רעוװ ?ָאד ךיז טוט סָאװ ,ַײא ,ַײא --
 לָאז ?ךעליימ זיא ּוװ !ךעליימ -- .טעוועדלאווגעצ רונש סווָאר םעד ךיז
 !ןפראווסיורא םיא רע

 --?ןרעטשראפ סעבאש םעד זדנוא טמוק סָאװראפ !סיורא !סיורא --
 .ןטלאהעגרעטנוא טַײז ריא ןופ ןצעבער יד ךיוא טָאה

 -כימ טימ שינעגעגאב רעד אב ,רעַירפ סָאװ ,ךעליימ ןיוש טָאה טלמעד
 זיא רע ןעוו ,טציא--ןײטשַײב טנָאקעג טינ םיא רע טָאה ,ךיק ןפא ןעל
 -עגנָא ךיז -- ,עכָאלעמ-ןידאב ןוא -סעמאש ןַײז וצ ןרָאװעג טרעדָאפעגפוא
 -עג םיא טָאה רע .ןָאטעג זָאל א םיא וצ ךיז טָאה ןוא ךעיוק טימ ןעמונ
 .ןּפעלשסיורא םיא ןוא רענלָאק ןראפ רעדָא לברא ןא ראפ ןעמענָא טלָאװ
 ,ןכעליימ ףא ןָאטעג קוק אזא טָאה רע :טזָאלעג טינ ךיז טָאה רעבָא לכימ
 .עטליקראפ א יװ ,ןעגנעה ןבילבעג זיא טנאה עטקערטשעגסיוא ןַײז זא
 -ריפא רעַירפא רע טָאה ,ןייגסיורא ןיילא טמיטשאב טָאה לכימ רעדייא ןוא
 -עגּפָא טָאה רע יװ ,םעדכָאנ ןוא ,םערָא ןרעטנוא ןופ סעלאט ןַײז ןעמונעג
 טלמעד טשרע רע טָאה ,טגיילעגקעווא םיא ןוא שיט ןפא טרָא ַײרפ א טכוז

 ןעמעוו ,סערױקיּפא ןא ראפ ןעמענוצ ? ;סניוזא ןרעה סָאװ ,ןרעיוא יד ייוו :
 .םערייכ ןיא ןגיײלנַײרא ףראד עמ
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 ןופ ןקילב ענעקָארשרעדידליװ יד ןופ טיילגאב ןוא ,טעווערעקעגסיוא ךיז
 םוצ ןוא רעמיצ ןופ סיורא רע זיא ,ןסעזעג שיט םאב ןענַײז סָאװ ,יד עֶלא
 ...טזָאלעג ךיז ןסיורד םוצ ןוא ךיק

 סידוד בער ףא טלמעד זיא סעלאט סלכימ יוזאיװ ,ןגָאז טינ ןלעװ רימ
 יד יװ ךָאנרעד טָאה עלא אב יװ ןוא ,ןבילבעג ןגיל רעטמעשראפ א שיט
 .טינרָאג ןעגנערבסיורא טנָאקעג טינ טָאה'מ ןוא ,ןעמונעגּפָא גנוצ

 טָאה עדוס עקיטכאנוצקיטַײרפ ענעי יוזאַיװ ,ןגָאז טינ ךיוא ןלעװ רימ
 -גַײא טינ ןסע סָאד ךָאנרעד ןיוש זיא ןעמעלא יוזאַיו ןוא ,טקידנעעג ךיז
 ,טסע'מ יו ,טכאמעג ךיז ןעמ טָאה סעבאש דעװָאקעל רָאנ ןוא ,ןעגנאגעג
 .גנוצ רעד רעטנוא ךעלדנייטש יוװ טליפעג טָאה'מ שטָאכ

 טלמעד זיא רעַיקוב לכימ יוזאיו ,םעד ןגעוו ךיוא ןגָאז טשינ ןרימ
 -כרוד ענייק ּוװ ,רענעגייא ןַײז ןיא קעווא סאג-לוש רעקידיײיל רעד ךרוד
 -עג זיא רע יוזאַיו ןוא ,טנגעגאב טינ עדאווא ןיוש םיא ךיז ןבָאה רעיײג
 ,ןפָא ריט יד ןפָארטעג טָאה רע ּוװ ,בוטש ןַײז וצ ,םייה ןַײז וצ ןעמוק
 יד יוזאָיו ןוא ,טקנאצעג טָאה ,טכיל-סעבאש ןָא ,עלעּפמעל ןיילק א רָאנ
 ןעמוקנָא ןַײז טָאה רענייק יו ןוא ,קידלװָא ןעזעגסיוא טָאה בוטש עצנאג
 ּוו-רעוו ,ןענַײז ,רעדניק יד ַײס ,בַײװ סָאד ַײס ,עלא לַײװ ,טקרעמאב טינ
 -נַײא ןגיוא יד ףא ןרערט עטנקירטראפ טימ ,ןעלקניוו ענעדיישראפ ןיא
 ןיילא ךיז ןעמ ןָאק ץלא סָאד לַײװ ,ןלייצרעד טינ ןלעװ רימ ...ןפָאלשעג
 ,סטכאנוצסעבאש ,טכאנ רעד ףא ןגרָאמ סָאװ ,ןגָאז רָאנ ןרימ .ןלעטשרָאפ
 טדערעג טלמעד טָאה'מ יוזאַיוו ןוא ,ןעמוקעגרַאפ ןידוד בער אב רעדיוװ זיא
 ...שינעעשעג עקיטכענ סָאד טלדנאהאב ןוא
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 -גייוועג ,לָאמעלא יװ ,ןידוד בער וצ ךיז טָאה סטכאנוצסעבאש םענעי
 -- טסעג ענערָאפעגנָא יד ץוכא .ןבילקעגפיונוצ םעליוא רערעסערג א ,ךעל
 ךיוא ,עגיה ךיוא טלעטשעגנַײרא ךיז ןבָאה -- ,דמערפ רעד ןופ םינָאבאר
 -יפלאק ,םִיָאבאג-לוש יװ ,שעדיוקיילק לאלכיב ןוא םירקאנעמ ,םיטכָאש
 .ערעדנא ןוא טַײל-עקבָארָאק ןוא

 -וועקנאי ריווג רעשיטָאטש-סיורג רעד ךיוא ןזיוועג טלמעד ךיז טָאה'ס
 -אּפש ןסייה ,עלָאדוװאה ךָאנ ,סטכאנוצסעבאש טגעלפ סָאװ ,טריבלייא יסָאי
 -וצ ןוא ,עקשטירב ןימ א-- ץיז ןכיוה ןטימ ,לדנָאטעאפ עבלאה סָאד ןענ
 ,ןעיניא-טָאטש ןקיטיינ א ןעלדנאהאב וצ יידעק לָאמא ,ןידוד בער וצ ןרָאפ
 א וצ ךַײלג זיא סָאװ ,טרָאװ שינָאבאר א ןרעהסיוא יידעק רָאנ לָאמא ןוא
 ,עריוט

 ןעוועג קידעכָאװ-בלאה ןיוש זיא ןצעבער יד ,קידלמוט ןעוועג זיא'ס
 ןוא שטשרָאב ןקיטכאנוצסעבאש םעד ןטיירגוצ םאב ךיק ןיא טעיטָאּפראפ
 .ךיז טריפ'ס יו ,םילָאכַײמ ערעדנא ךיוא

 ןקיטכענ םענופ טכעלש לסיב א טליפעג ידוד בער ךיז טָאה לָאמ סָאד
 טימ רָאנ ,לָאמעלא יװ ,טנגונאב טינ טנַײה ךיז טָאה רע ןוא ,טכאנרעדפא
 ךיז וצ ןַײרא עלָאדוװאה ךָאנ ךיוא זיא רע רָאנ ,ףָאלש ןקיגָאטאב-סעבאש
 .ןגיילוצ ךיז רעקלא ןיא
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 בוטש ןיא ןוא ,טורעג רעקלא ןיא טָאה וװָאר רעד :טינ טכאמ'ס רעבָא
 טריבלייא יסָאי-װעקנאי .ןבילקעג םעליוא רעד ןיוש לַײװרעד ךיז טָאה
 -שטירב ןימ א-- ,ץיז ןכיוה ןטימ סָאװ ,לדנָאטעאפ ןבלאה ןטימ ןיוש זיא
 ןוא .וואא םיטכָאש ,םינָאבאר עשיטָאטש יד ךיוא .ןרָאפעגוצ טאהעג-- עק
 רָאּפ א ןקרעמאב טנָאקעג עקירעביא עלא ןשיװצ טנַײה ןעמ טָאה ךיוא
 ןעמ זיא עכלעזא שטָאכ סָאװ ,רעקנעש עיראכז ןוא עניוי יװ ,ןעניושראּפ
 א ןיא ,ןיא בוטש א סווָאר א יוויוזא רָאנ ,ןרעג קירעביא טינ לָאמעלא
 ןעמ טָאה ,ןפָא ןרעדעי ראפ טייטש סָאװ ,בוטש-לָאהָאק א ,טארּפ ןסיוועג
 .ןסילשראפ טנָאקעג טינ יז עניוזא ראפ ךיוא םורעד

 :עטצעל יד טָא ןגעוו רעטרעוו רָאּפ א

 ,םיווָאצאק ראפ קראמ-עקטאי ןטימניא קנעש ןַײז ןטלאהעג טָאה עיראכז
 קנילפ רעייז ןעוװעג זיא רע .ערעדנא ןוא רעגערט ,םיטישפאמ ,רעקעה
 ןּפאצנָא לענש ןוא ןסיגּפָא שיט-ףיוקראפ ןַײז רעטנוא טגעלפ :לדנאה ןיא
 ,ּפָאק ןפא ,ךיג ,ןסַײבראפ סָאד ןעגנאלרעד ,לסעפ ןופ ןפנארב לזעלג א
 -נַײרא ,םיא טמוק'ס סָאװ ,ןעמוקאב לענש ןוא ךיג ןוא ,ןבשזעכ םעד ןכאמ
 .בָאגסױא ןבעגסיורא ,ףראד'מ ןעוו ,ןוא דָאלפוש-עסאק ןיא ןגייל

 -ױלכאמ-טָאטש ןוא -קנעש סייב ןעוועג קנילפ ןוא לענש ךיוא זיא רע
 זיא סָאװ ,רעד ,רענַײז רענגעק רעד רעדייא ךָאנ .ןעַײרעגירק ןוא סעק
 םעד ןיוש םיא רע טָאה יוזא ,ןקוקמורא ןזיוואב ךיז טָאה ,שטעּפ טרעוו
 טולב טימ ןיוש ךיז טָאה רענעי .טגנאלרעד םענָאּפ ןיא םאלפ ןטשרע
 -יבא ןא ןוא ךאמָארּפ ןייק ןעוועג טינ ךיוא זיא רענעי ביוא ןוא ...ןשאוואב
 יוזא ,ןעמוקעג ןגעקטנא סעקעלוק טימ ןוא שטעּפ טימ ךיוא זיא ןוא רעוװ
 ןוא טסורב סמענעי וצ סיורָאפ ּפָאק ןטימ ןָאטעג זָאל א ךיז עיראכז טָאה
 ןריולראפ טכיװעגכַײלג סָאד ךַײלג טָאה רענעי זא ,ןָאטעג ץעז אזא םיא
 דרע רעד ףא רעטגיזאב ןוא רענעכָארבעגרעטנוא ןא ןיוש דלאב זיא ןוא
 .ןלאפעג

 .עיראכז זיא סָאד

 ,רעטקאּפעג א ,רעטצעזעג רעמ ,רערעדנא ןא ןיוש ,עניוי ,רעטייווצ רעד
 ,ןעיראכז ןופ רעטלע ןעצ רָאי א טימ עדאווא ןוא ,רעקיצכעז יד ןיא ןיוש
 ,קיטפערק ,טיור ךָאנ סיורא דרָאב רעסַײװ רעד ןופ םענָאּפ סָאד רעבָא
 ,טבעל רע טניז ,םיא טָאה ,ןעזעג ןעמ טָאה ,קנערק ןייק ןוא ,טעװעקיּפשעג
 .ןעמונרעד טינ

 סָאװ ,געוו ןפא ,ךעלטַײװ לסיב א קנעש םעד ןטלאהעג טָאה רענעי
 ,ןטנװָא יד ןיא טסרעמא ,ךיז ןגעלפ ןיהא סָאװ ,םעליוסעב םוצ טריפ
 ןוא עבלאה ,רעפראוו-ןטרָאק ,רעזָאל-ןביוט ,ןעגנוי-רעקפעה ןייגפיונוצ
 ײרפ ץנאג ןליפ טרָאד ךיז ןגעלפ יז .?םירָאסייק, ןוא םיווָאנאג עצנאג
 -ילרעג עליטש ןיא יא ןעגנערבסיוא ןענָאק רעקפעה רעייז ןופ קיטש א ןוא
 דייר ענעפָא רעמ ןיא ךיוא יא ,םיקָאסא עלעקנוט ערעייז ןגעוו ןעַײרעד
 ןרעװ ייז ןפראד ןגרָאמ-טנַײה סָאװ ,ןדיומ ןגעוו ,סעביל עקניל ןגעוו
 עמ סָאװ ,ןעלטימ ערעדנא ןוא "ךעלרעסאוו, ענעדיישראפ ןגעוו ןוא ,ןעמא
 רעטייווצ רעד זא ,?ןָאטּפָא, ייז טימ ףראד עמ יוזאַיו :עביל וצ טצונאב
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 םיא לָאז עס ןוא קאלש םעד ןּפאכ לָאז ---"יז , יד רעדָא "רע, רעד --דאצ
 .ןריּפארק זיב ,קירטש טימ יװ ,ןעִיצ יז רעדָא

 קירעביא טינ לאלכיב זיא ,טסעומשעג ןעמ טָאה ,ןעניוי אב ,םיא אב
 זא ,עקיטשיב ווענאג א ןקעטשּפָא טנָאקעג טרָאד לָאמא טָאה עמ .רעשָאק
 טימ ,זיא עניוי לַײװ ;ןעיירק טינ ןָאה ןייק ,ןסיוו טינ לָאז לגיופ ןייק
 -לאשטאנ ערענעלק :טגיילעגפיונוצ ןעוועג קראטש ,ףראד עמ ןעמעוו
 -וצ קינייװ ןוא ןפנָארב קנורט א טימ זיולב ,ןרימשאב וצ ןיילק -- עווטס
 דאי רעד ןיא עייבטאמ עשּפיה א ךיוא ,ףראד עמ ןעוו -- ערעסערג ,ןסַײב
 .ןקעטשנַײרא

 ,זיא סָאװ ,בַײװ ןַײז טימ טמעשעג ךיוא לָאמא טָאה קנעש סעניוי
 א ראפרעד רעבָא ,סעכַיי םענעביוהעג ןופ טינ רָאג ןעוועג ,סיוא טזַײװ
 זא סָאװ ,סעבילק עטקָאטעגישּפיה יד טימ ,סעלָאּפ עסעמע יד טימ בַײװ
 ןעמונעג רעצרעה עשלבצנאמ ליפ ןבָאה ,קנעש ןיא ןָאטעג ייג א טָאה יז
 ,רעטלע ןיוש יז זיא טנַײה ...ןעמעטָא וצ רעווש -- רעכעלזָאנ ןוא ןכָאפ
 -רָאפ טציא ךיוא ךיז ןָאק ,ליו'ס רעוװ רעבָא ,עלַײמ רעד ןיא ךיז טלאה
 ,ןופרעד ןיוש ןיילא--- טעילאמסעג טלעװו א לָאמא טָאה ענעי יװ ,ןלעטש
 טלעוו רעד ףא םיא טָאה יז .ןּפאכנַײרא טנָאקעג ןעניוי אזא טָאה יז סָאװ
 -לעוו ןגעוו ,טַײצ רעד ןיא ,טציא סָאװ ,טכארבעגנַײרא ןוז א םענייא רָאנ
 -נאווצ יד רעביא ,רעכיוה א ,רעסיורג א ןיוש רע זיא ,ָאד ןדער רימ רעכ
 ןבָאה םיא ןופ סעכאנ ןייק רעבָא ;רעטומ רעד ןיא ןטָארעג ןוא רעקיצ
 רעד רעביא ,ךעלגעמ ,לַײװ :בַײװ סָאד טשינ ,עניוי טשינ-- עדייב טשינ
 ןַײז טימ ןעמוקעג טלעװ רעד ףא ךיוב ןופ ךַײלג ןיוש רע זיא רעטומ
 ןיב זא ,ןפלָאהעגטימ ןבָאה ןטולב עטנוזעג סעניוי רָאנ ןוא ,טַײקפאלש
 ךעלגעמ ןוא ;ןזַײװסיױרא םיא סָאד ךיז לָאז ,רעקיצנאווצ יד זיב ,טציא
 -עגסיוא זיא רע סאשעב ,טשרע זיא ,ןיושראּפ רעד ,רעכָאב רעד זא ,ךיוא
 טָאה ,ןדיומ ענעסאלעגסיוא טימ ןריפמורא ןביױהעגנָא ךיז טָאה ןוא ןסקאוו
 לָאז'ס יװ ...ןברָאװרעד ,שינעטנעק ענעגייא טימ ,ןיילא טַײקפאלש יד רע
 ,טסעומשעג ןעמ טָאה ,עטאוועצנארפ ןיוש זיא רעכַאב רעד רָאנ ,ןַײז טינ
 ןופ ןבָאה ,טניוװעג טָאה עניוי ּוװ ,ףיוה ןבלעז ןופ םינייכש עטנעָאנ ןוא
 -ּפעש ךיז ,טגָאזעג סעַיװענ ןבָאה ןוא רעכיז ףא טסּוװעג םינָאמיס עסיוועג
 ..זָאנ א ןָא ןבַײלב ךיוא ןיוש ,ָאי-- רע טעװ ןכיגניא זא ,קידנעשט

 רעסיוא ,רע זיא ךָאנ וצרעד .ןעמָאנ א טימ שטנעמ א-- עניוי ,רעציקעב
 ,ןעגנוי-ךעצ ןוא ,עװארּפוא-טָאטש ןיא עטסָאראטס קיטש א ןעוועג ,רעקנעש
 ענעדיישראפ ךָאנ ןעמוקנָא םיא וצ טפראדאב דימָאט ןבָאה סעכָאלעמלאב

 -גילרא טנאה רעד ןיא ןסייהעג ךיז לָאמעלא טָאה רע עכלעוו ראפ א
 .ןגיי

 -טסניד א טימ עכַאלעמלאב א ,לרָאּפ גנוי א יװ ,ןעז טפראדאב טָאה עמ
 -עג גָאז א טָאה גנוי רעד ןוא ,ןעמוקעג םיא ראפ ןענַײז ,לשָאמעל ,דיומ
 -- ,"וװָאר םוצ לטיווק א ףראד'כ ,ןלעטשיעּפוכ ףראד'כ ,עניוי בער, :ןָאט
 יד ,טלעטשעגקעװוא ךיז טָאה עניוי יוזאיו ,ןעז טפראדאב ןעמ טָאה
 זיב ןביוא ןופ דיױמ יד טכארטאב טשרעוצ ןוא ,!םָאקָאבדיּפ, טנעה
 ףָאטעג גָאז א ךָאנרעד ןוא ,ןטסָאמעגּפָא םירווייא עריא עלא ,ּפָארא
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 יוזא ךַײא טּפאכ סָאװ !טינ טַײצ ןייק יוזא ריא טָאה סָאװ ?יסָאװ --
 -אפ רע טגעלפ ַײברעד ןוא -- ...ןזַײװאב ךָאנ טעוװ ריא ?קעװא ךעור רעד
 ןענַײז דיומ-עלאק רעד רָאנ טינ זא ,רעטרעװ רָאּפ עניוזא טימ ןקידנער
 -לאב רעד ,ןסָאכ רעד עליפא ךיוא רָאנ ,ןעמוקעג םענָאּפ ןיא ןטולב עלא
 -ּפָארא ךיש ץיּפש יד וצ טמעשראפ ןגיוא יד טזומעג טָאה ,גנוי-עכָאלעמ
 ןלַײא טינ ךיז ףראד עמ זא ,ןגָאז וצ טניימעג עניוי טָאה טימרעד ...ןזָאל
 ןַײז םיא טעוו'ס ,ןעמעלא ראפ ,זיב ,ןבָאה וצ סעָאנאה ערעדנא ןייק טימ
 .ןרעװ טקעליסעג טינ !ש"חר

 רעד אב רעיירד א ,קאּפיס א ןעוועג ךָאנ עניוי זיא ןעמעלא םעד וצ
 -רעקיב יװ ,ןטלאטשנא-עקָאדצ ענעדיישראפ אב ,סעָאבאג אב ,עסקאט
 ןגָאז וצ עייד יד טאהעג רע טָאה דימָאט ּוװ ,.אא עריוט-דומלאט ,םיליוכ
 -עגרעטנוא עסיוועג קנאדא ,ןטַײז עלא ךרוד ,םורא-ןביוא ,םורא-ןטנוא
 ,םיא ראפ ןענאטשעג קידנעטש ןענַײז עכלעוו ,סרעַײרש ןוא טַײל עטפיוק
 ײז טָאה רע ןסערעטניא סעמעוו ןיא ןוא גנוטכיר א ראפ סָאװ ןיא ןוא
 ןסייהעג דאצ סמענעי ןוא טכירעגנָא ייז רע טָאה ןיהא ,טאהעג קיטיינ
 -עגנַײא ךיז ייז ןבָאה םיא ראפ ,ןגירשעג יז ןבָאה ןעניוי ראפ .ןטלאה
 טלעױּפעג ןוא טריפעגסיוא ייז ןבָאה ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ןוא ,טלעטש
 .ןעיײרש ןטימ

 ,לָאהָאק ןופ טַײל עסיוועג ראפ שטנעמ רעקיטיינ א ןעוועג זיא עניוי
 טינ ןעוװ סָאװ ,רעזַײה עניוזא ןיא גנאגנַײא טאהעג רע טָאה םורעד ןוא
 ןיהא םיא ןעמ טלָאװ ,ןעמוקנָא םיא וצ ןפראד טינ לָאז'מ ןעוו .הד ,סָאד
 .טזָאלעג טינ לעװש רעד ףא עליפא

 קראטש ןטלאהעג ךיז ,רעזַײה עניוזא ןיא קידנעמוק ,קידנעטש טָאה רע
 עליפא ּפענק עלא ףא טעיליּפשראפ עטָאּפאק עקידסעבאש יד ,קידנעטשנַא
 טפול עקידנעטשנָא יד ןּפוזנַײרא טגעלפ רע יװ ,םעד ךָאנ ןוא ,ןכָאװרעדניא
 עדאיל א ןעמוקאב רע טגעלפ ,רעזַײה ענעי ןופ דייר עשיטַײל יד ןוא
 ןוא ,ןרָאװעג ןדאלעגנַײא ןוא ןפורעג ןיהא זיא רע סָאװ בילוצ ,גנוטַײדנַא
 ליומ ןיא רעגניפ ןייק לַײװ ,ןסיוטשעג עקירעביא סָאד ןיוש ךיז טָאה עניוי
 ,ןגיײלנַײרא טפראדאב טינ םיא ןעמ טָאה

 א ןגעק ףמאק ןיא רָאנ טינ :ןדיישראפ ןצונסיוא טזָאלעג ךיז טָאה רע
 םענערָאפעגּפָא ןא טימ רעדָא עסקאטלאב םענעסיראפ םענעשטנּוװעג-טשינ
 ךיז טָאה'ס רָאנ רעװ ,ערעדנא עלא ןגעק ךיוא רָאנ ,עבאג א סטכינעגיוט
 א יװ ,ןדַײל טלָאװעג טינ םיא טָאה לָאהָאק ןוא לָאהָאק טלעטשעגנגעק
 טאהעג לָאמא עניוי ןיוש ךיז טָאה םיא טימ ךיוא סָאװ ,עפייגאמ עלעסָאי
 ןטינשעגּפָא טכעלש ריש ןיוש רע טָאה רעבָא לָאמ סָאד ...טעּפעשטראפ
 רָאנ טשינ ,טנאה רעד ןיא ןעּפ א טאהעג טָאה ,טגָאזעג יו ,עלעסָאי לַײװ
 -עג ןעמ טָאה ריא ראפ סָאװ ,עווטסלאשטאנ ראפ ךיוא רָאנ ,עסערּפ ראפ
 טינ ךאז יד זיא ןעלעסָאי טימ זא יוזא ...סָאװ ראפ טאהעג -- ןוא טרעטיצ
 ,אזא ,עלעסָאי יו ,רעכעלרעפעג רעקינייװ א רעבָא ראפרעד רָאנ .ןטָארעג
 ,ראפעג ןייק זיא ָאד ,שרעדנא סעּפע ןיוש זיא ָאד -- לכימ יװ ,ןגָאז רימָאל

 .סע טסייה ,טלעג-םיסָאמאש-םינָאזאכ-םינָאבאר -- ש"ח ר 1
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 רָאנ ןעלכימ ןייא ןגעװ טינ ןעלדנאה ךיז לָאזס ןעו עליפא זיא ָאד
 טימ יירד-יימש ןייא ןיא ךיוא ןעמ ןָאק ,רע יװ ,קילדנעצ ןצנאג א ןגעוו
 ,םעש ןטכעלש א ןכאמ ייז :םינאפיוא ענעדיישראפ ףא ןרעוו קיטראפ ייז
 ,ךאז אזא ראפ ןלעטשּפָא טינ ךיז עליפא זיב ,עסָאנראּפ ןופ ןגָאלשסיורא ייז
 ןגָאלשּפָא ייז ןוא לסעגרעטניה א ןיא ןקאּפ ייז ןעמ לָאז ,ףראד'מ זא יװ
 ...סעּפירכ יד

 רע טָאה ,לכימ-עסַײמ רעד ןגעוו טסּוװרעד טנַײה ךיז טָאה עניוי זא
 טאמיק סָאװ ,ןידוד בער ראפ ,סנטשרע :גנוקידיילאב עסיורג א טליפרעד
 טקוק ןוא םיא ןיא ןָא ךיז טלאה ,םיא םורא ךיז טיירד טָאטש עצנאג א
 טָאה ,רעוו-טסייוו-ךעור רעד א ,טשינ אזא ןכלעוו ראפ ןוא ,ליומ ןיא םיא
 ןסעמיײמ טמוק ראפרעד סָאװ ,סניוזא טימ ןרָאפסיורא טביולרעד ךיז
 שטָאכ סָאװ ,טַײקשידַיי ראפ ,ךאז-םעצע רעד ראפ גנוקידיילאב א ,סנטייווצ
 -סיוא ךיז טרעדָאפ'ס ןעוו ,לשָאמעל ,יװ ,םעד ןופ קעווא טפָא טקוק עניוי
 ,טסּוװאב יװ ,סָאװ ןוא ,ןרעוו ןטלאהאבסיוא זומ סָאװ ,ךאז א ןטלאהאב
 -שִידִיי טימ שטָאכ ...ןעניפעג וצ טינ ,ןעניוי אב יװ ,טרָא רעסעב ןייק זיא
 -עסַײמ יד םיא טָאה ךָאד ,עװָאשעב-עװָאש קירעביא טינ ןיילא רע זיא טַײק
 ,רעקפעה !טינ ךיז טריפ יוזא ?שטַײטס לַײװ .ןייב ןזיב טרירעגנָא לכימ
 ךאז אזא זא ,טסּוװעג טָאה רע יוויוזא ןוא ...םעליוָאה-רעדייס ןגעק ןוא
 -יװ ,ןעלטימ ןכוז טעװ טָאטש ןוא ,ןגיוושראפ טינ ,טקנעשעג טינ טרעוו
 טעוו וצרעד זא ןוא ,טאט ןטרעהרעדמוא ןַײז ראפ ןעלכימ ןלָאצאב וצ יוזא
 סָאד ןלָאז עכלעוו ,ןשטנעמ ןיא .הד ,טנעה ןיא ןקיטיינ ןיוש ךיז ןעמ
 וצ ךעלצונ ראפ ןטלאהעג םורעד רע טָאה ,ןריפכרוד ןוא ךיז ףא ןעמענ
 ,ןעשעג זיא עסַײמ יד ּוװ ,טרָא ןפא טסייה סָאד ,עסַײמאה-םיוקמיב ןַײז
 ןוא ןרעו טלדנאהאב ,סיוועג ,טנַײה טעװ יז ּוװ ,ןידוד בער אב עקאט
 .ןדערמורא ןטַײז עלא ןופ יז טצוו'מ

 רע יװ ךַײלג ןוא ,עניוי ,עטָאּפאק עקידסעבאש יד ןָאטעגנָא טָאה רע
 -ראפ רע טָאה יוזא ,ווָאר םוצ ןזָאל ךיז ןיימ ןטימ ,בוטש ןופ סיורא זיא
 ןכלעוו טימ ,ץערעכערעד ףא ףורעדא ןא-- רעטנורא ףא טנעה יד טגייל
 ראפ טמוק רע ןעוו ,לָאמ עלא יװ ,םענעי אב ןטלאה ךָאנרעד ךיז טעוװ רע
 ...ךיז ןופ סרעשיטַײל ןוא סרעכעה

 ןעמונעגטימ םיא ןוא ןעיראכז טלײטעגטימ ךיוא געוו ןפא טָאה רע
 ענעעזעגנָא ןוא עװעשָאכ עלא ןשיװצ ןבָאה יוזא ןוא .ףעטוש קיטש א ראפ
 .ןפָארטעג ךיז עניוי ןוא עיראכז ךיוא ןידוד בער אב טלמעד טסעג

 טָאה םורעד ןוא ,רעקלא ןטנעָאנ ןיא טורעג ץלא ךָאנ טָאה ווָאר רעד

 ,ךעלדער ןיא טלמאזעג ךיז טָאה עמ .ליטש ןטלאהעג רעמיצסע ןיא ךיז ןעמ

 ןבָאה יז ןכלעוו ןגעוו ,םעד ןגעוו ןעגנאגעג דייר יד ןענַײז ,ךעלריטאנ ,ןוא

 -עג ןענַײז עקינייא סָאװ ,שינעפערט רעקיטכענ רעד ןגעוו :ןייג טנָאקעג

 ,עלָאדװאה סייב ,סטכאנוצסעבאש ,טציא סָאװ ןוא ,ַײברעד סעדייא ןעוו
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 ןוא ךעלריפסיוא ןעמ טָאה ,טרעכיירעג ןוא ייט ןעקנורטעג טָאה עמ ןעוו
 ןעוועג טינ ַײברעד ןענַײז סָאװ ,ענעי ראפ טלייצרעדרעביא עווָאכראהעב
 .ןרעיוא עקיטשרָאד טימ טרעהעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ןוא

 ןיא ּפָאק םעד ןגיובעגנַײרא ףיט ןענאטשעג זיא רעקנעש רעד עיראכז
 -עג טָאה רע .טרָאװ ןייק ןרילראפ טלָאװעג טינ ןוא רערעהוצ לדער א
 טָא ,ןיושראּפ םענעי ,םיא טָאה רע ןעוו זא ,ןעזעג טָאה עמ רעבָא .ןגיווש
 א םיא וצ ךיז רע טלָאװ ,דייר יד ָאד טייג'ס ןכלעוו ןגעוו ,ןעלכימ םעד
 םיא ןוא טסורב ןַײז וצ ּפָאק םענעגיױבעגנַײא םעד טָא טימ ןָאטעג זָאל
 ,אזא ךיז ראפ טָאה רע ןעוו ,דימָאט סע טוט רע יװ ,ןבעגעג סיוטש אזא
 ףראד רע ןוא קיניײװ םיא ראפ ןענַײז סעקעלוק טימ שטעּפ ןיילא סָאװ
 ,ןטרעגלאוועגמוא ןוא ןטרעקעגרעביא ןא ןגיל ןעז םיא

 יװ ,רעקַיור רעבָא רע ,עניוי ךיוא ןענאטשעג זיא לדער ןבלעז םאב
 געט עלא ןופ סעדוס עטעפ יד ןופ ַײס םענָאּפ ןטיור ןטימ -- רע ,עיראכז
 -עג ןקידסעבאש ןופ ךיוא ;עקידסעבאש יד ןופ טארפיב ,רָאי ץנאג א ןופ
 ךעלסיב עקאמשעג יד ךָאנ ךיוא ןוא ;סעדוס יד ךָאנ ןופ ףָאלש ןקאמש
 ןוא טּפאכעגנַײרא ,סעבאש סרעדנוזאב ,לָאמעלא טָאה רע סָאװ ,ןפנָארב
 -יילפ ןבראה םעד ןוא םענָאּפ סָאד טעװעקיּפשעג-טיור םיא ןבָאה עכלעוו
 ,קראק ןקיש

 טנעה יד טימ ,קידנעטשנָא-עסַײמ ,ליטש רָאג ןטלאהעג ךיז טָאה עניוי
 ,ןרָאװעג טלייצרעד לדער ןיא זיא סָאװ ,סָאד רעבָא ,טגיילראפ ןטניה ףא
 ךיוא ןוא ,ןעגנאגעג ןריולראפ טינ טסדנימ ןייק רעוא ןַײז ןופ ךיוא זיא
 ןעמ טלָאװ ,ןקור ןַײז ףא ןָאטעג קוק א טלמעד טלָאוװמ ןעוו ,םיא אב
 לָאמא ,טלַײבעג ייז רע טָאה לָאמא יװ ,טינ םיא ןעור טנעה יד יװ ,ןעזעג
 טָאה רעלייצרעד רעד סָאװ אב ,םעד ןיא טדנעוװעג'ס ,טזָאלעצ רעדיוו
 ,ןטלאהעג

 ,לווער ןרָאפעגנָא גנוי א ןעוועג זיא לדער םענעי ןיא רעלייצרעד רעד
 ,טַײקיטכרָאפסטָאג סיורג טימ טפול טּפוזעג יװ טָאה סָאװ ,סמורפ קראטש א
 רעכלעוו אב ,עסַײמ יד ןיילא ןבעגעגרעביא טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ סָאװ ןוא
 ןופ ,עביס יד ןכוזוצפוא ןפרָאװעגרעבירא ךיז רע טָאה ,ןעװעגַײב זיא רע
 -וצ ןדליוו ןצנאג ןטימ ,ןעמאטשסיורא ןענָאק ?סעסַײמ , עניוזא רעכלעוו
 ,עכלעוו וצ ,רעוועלסארב יד ןגעוו ןדער ןעמונעג טָאה רע .ןרעייז סקּוװ
 ןוא ,טרעקעג ,לכימ רעד טָא ,ןיושראּפ רעד טָא טָאה ,טרעהעג טָאה עמ יו
 זיא רערעייז שעריוש רעד לַײװ ,ןטכיר ץלא ףא ךיז ןעמ ןָאק ייז ףא סָאװ
 טניימ סָאד ...לאג-רעטיב ןוא טפיג -- טסייה סָאד --ָאנאאלעוו שיור עריוּפ
 רע זא זיא ,טלייצרעד עמ יװ סָאװ ,ןענעמכאנ בער ,ןרעייז ןבער םעד ןעמ
 םוצ ןַײרא זיא ןוא לעָארסַייײ-ץערע ןייק עזַײר ןַײז ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא
 ךַײלג ,ןעזרעד םיא טָאה רע רָאנ יװ ,רענעי טָאה ,ווָאר רעוועשטידראב
 ןוא ?..?ןעמוקעגניהא םיקיולע-םעלעצ ןַײד זיא ּוװ ,ייוו ,ייוו, :ןגירשעגסיוא
 סָאד טָאה יז זא ,רעטַײװ ןעמ טלייצרעד ,ןצעבער רעוועשטידראב יד
 עציּפושז ןַײז ןופ לברא ןא ראפ ןעמונעגנָא ךַײלג םיא יז טָאה ,טרעהרעד
 וװָאר רעוועשטידראב רעד .ןעמכאנ בער ,טייג ,טייג, :ןָאטעג גָאז א ןוא
 ןוא "..בוטש ןיא ךעריוא ןייק ראפ ןבָאה טשינ ןוא ןעז טינ ךַײא ליװ
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 ,לַײװ --- ,טצעזעגרָאפ לווער עמורפ קראטש סָאד טָאה -- ,ראפרעד ץלא סָאד
 ךיז ,לעָארסַיי-ץערע ןיא קידנעַײז ,רענעי טָאה ,ןבעגעגרעביא טָאה עמ יו
 ,עליפא טגָאז עמ :רעגרע ...?ױלַָאט םענופ רעווייק ןפא :!ןעוועג ךעייטאטשימ
 .פסולוקרמל ןבא קרוז א ןעוועג זיא רע זא

 ןוא ,לדער םענופ רעקיצנייא רעד ,רעקנעש עיראכז טָאה -- ?סָאװ --
 -אטשראפ טינ רעטרעוו סלווער ןעמורפ םעד -- רעטייווצ רעד ,עניוי ךיוא
 ?סע טסייה סָאװ ?ןעװעג רע זיא סָאװ --:טגערפעגרעביא ןוא ןענ

 סָאװ ,טָאגּפָא אזא ,ערָאז-עדיווא אזא ןאראפ'ס זא ,טסייה סָאד --
 .ןייטש א םיא ןיא טפראוו עמ סָאװ ,טימרעד םיא טניד'מ

 רעדיוו ןוא טקוקעגרעביא סרעקנעש עדייב ךיז ןבָאה --?ןייטש א --
 .ןענאטשראפ טינ

 .ָאי --

 -יטכרָאפסטָאג עמורפ סָאד טָאה -- ,שעדיכ סָאד זיא עשז סָאװ טנַײה --
 ךיז ןָאק'מ ?סיורא סניוזא טמוק םעניוזא ןופ זא-- ,טצעזעגרַאפ לווער עק
 ןוא דאמש ףא ,סענָאלסאּפ ענימ עלָאק ףא ,ץלא ףא ייז ףא ןטכיר ךָאד
 .סָאװ טסייוו רָאיצראווש רעד ףא

 ,טּפאכעגסיורא טרָאװ א טימ רעקנעש עיראכז ָאד ךיז טָאה --!עבער --
 זדלאה ןיא ןרעדָא יד ןוא טכָאקעצ םיא ןיא ךיז ןבָאה ןטולב יד סעמכאמ
 ראפ רענגעק םעד טאהעג ןיוש טלָאװ רע ךַײלג ,ןגיוצעגנָא םיא ךיז ןבָאה
 ,יוזא ביוא זיא ,עבער-- ,ןטערטסיורא ףראד רע ןעמעוו ןגעק ,ןגיוא יד
 שעריושאה-ןימ רעקיוא ךָאד ייז ןעמ ףראד ?ןעמ טגַײװש עשז סָאװ זיא
 !רענײטש יד טימ ןוא סערָאז-עדיווא יד טימ ,קעלש עלא יד טָא -- ןַײז
 רעפיט ןסירעגנַײרא ךיז טעּפמיא סיורג ןיא רע טָאה ---?ןעמ טגַײװש סָאװ
 --!סע ןעמ טזָאלרעד סָאװ -- .ןענאטשעג זיא רע ןכלעוו ראפ ,לדער ןיא
 !ןעניוי טזָאל ,ךימ טזָאל

 יו םיא ןוא םענעי וצ טעווערעקעגסיוא ךיז רע טָאה --?עניוי ,אה --
 ןעמענ ,סע טסייה ,ןעניוי טימ ,םיא טימ רע זא ,סעדייא ןא ראפ טלעטשעג
 .ןקיטכעמלופאב ןוא ןסייה רָאנ יז טעו עמ ביוא ,ךיז ףא סע

 טָאה עיראכז ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא ןוא ,ןגיוושעג רעבָא טָאה עניוי
 קנוװ א טימ רָאנ רענעי םיא טָאה ,טראוועג עמָאקסאה ןוא טרָאװ ןַײז ףא
 ..ידוד בער ,סע טסייה ,רעליטש :ןזיװעגנָא ריט רעד ףא

 ןיא לַײװ ,ןרָאװעג ןגיוושנא לָאמאטימ עלא ןענַײז טלמעד :ךעלקריוו
 -סעבאש םוצ טיירג ןוא טורעגסיוא לסיב א ןיוש ,ידוד בער טָאה עגער רעד
 .ןזיוואב ךיז רעקלא ןַײז ןופ לעװש רעד ףא ,םאנפוא ןקיד

 -ומשזעג טָאה רע .סטכאנוצסעבאש עלא יװ ,טאלאכ ןיא ןעוועג זיא רע
 יא ,ןַײש-ןּפמָאל רעד ןופ יא ,ףָאלש ןקיסָאװרָאנ םענופ יא ןגיוא יד טער
 ידוד בער .טלמאזראפ רעמיצסע ןיא ךיז טָאה סָאװ ,םעליוא םענופ ךיוא
 יוזא טינ ןוא רעשימייה זיא'ס רעװ ,ןעז ,םעליוא ןיא טקוקעגנַײא ךיז טָאה

 וצ טנידעג :טניימעג * ;סוטסירק ,רענעגנאהעג רעד ? :עליפט א טימ טינקעג 1
 .טָאגּפָא ןא
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 ,יסָאי-וװעקנאי א יװ ,װעשָאכ ָאי רעוו ןוא ;ןײגַײבראפ םיא רע לָאז ,וועשָאכ
 ..ןטכירנָא טירט עטשרע ענַײז םיא וצ רע לָאז

 ןעמעלא וצ טדנעוועג ,ןָאטעג גָאז א ליטש רע טָאה -- !ךָאװ עטוג א --
 .שטנּוװ ןַײז

 -עגּפָא דעװָאק טימ עלא םיא ןבָאה -- ,ךָאװ עלופ א ,ךָאװ עטוג א --
 .טרעפטנע

 ןַײז קידנעטשאב זיא'ס ּוװ ,ןָאנבױא םוצ ןעגנאגעגוצ זיא ידוד בער
 רעד ןיוש טָאה ,לקנעב א ןבעל לקנעב א ,םעד ןבעל טנעָאנ ּוװ ןוא ,טרָא
 טָאה רע זא ,טציא ןוא ,םיא ףא טראוועג גנאל ןופ יסָאי-װעקנאי ריווג
 טימ ןוא טלעטשעגפוא טרָא ןַײז ןופ ךיז רע טָאה ,ןענענעג ןעזרעד םיא
 .ןעגנאגעג ןגעקטנא םיא יו ַײשּפָא

 -עג עקידרעירפ עלא ןענַײז ,טרָא ןַײז ףא ןעמוקעג זיא ידוד בער זא
 ןגיוא עלא ןוא ,ןרָאװעג ןגיוושנא ךעלדער ענעדיישראפ יד ןופ ןכערּפש
 -שָאר ןפא יװ ,טראוועג טָאה עמ ןעמעוו ףא ,םיא וצ טדנעוװעג ךיז ןבָאה
 .גםירבאדעמאה

 ,ןָאטעג גערפ א רע טָאה -- !טסעומשעג ןדַיי ָאד ןבָאה סָאװ ןגעוו --
 .ןסױטשעגנָא ךיז ןוא טסּוװעג ןיילא רעכיז טָאה רע שטָאכ

 -ראּפ םענופ ,ןקיטכענ םענופ טינ ביוא ,ןסעומש ןעמ לָאז סָאװ ןגעוו --
 ןסקאוו ןוא ןעמאטש'ס ןענאוונופ ,שעריוש ןגעוו לאלכיב ןוא ,טארפיב ןיוש
 .רעוועלסארב יד ןופ -- עניוזא

 עקאט רָאנ ןוא ,םעד ןגעוו -- ,טגָאזעג ידוד בער טָאה -- ,קיטכיר --
 רעמ ָאד זיא ןיילא רענעי לַײװ .שעריוש ןגעוו :ןדער ןעמ ףראד םעד ןגעוו
 זיא .קידלוש .ןדנוצעגנָא טָאה רעצעמע סָאװ ,עפיירס יד יו ,קידלוש טינ
 .רעדניצרעטנוא רעד -- ָארייעבאה סע ריוואמאה רעד

 בער וצ לָאמאטימ עלא ןבָאה -- !?ןעמ טניימ ןעמעוו ?סָאװ ?רעװ --
 .טגיילעגוצ רעוא ןא רעטרעוו סידוד

 זיא סָאװ :ייז ןופ שָארעב טייטש סָאװ ,רעד ,ךעלדנעטשראפ ?רעװ --
 -וצ םיא וצ טנעָאנ ןופ ערעדנא ּפָא טינ טלאה ןוא טנורגּפָא םאב ןיילא
 .רעטנוא ייז טסיוטש רע ,טרעקראפ ,ןייג

 -עגרעטנוא רעטרעוו סידוד בער עקינייא ןבָאה -- ,עדאווא ,עדאווא --
 -אב גנאל ןיוש סָאד טָאה עמ !עדאווא-- ,טעקמָאבעגוצ םיא ןוא טּפאכ
 טוװּורּפעג לָאמ ןייא טינ םעד ןגעוו ןיוש טָאה עמ ,סעמע .ןעזסיורא טפראד
 סעּפע ךיז טָאה רענעי רעבָא ,רעבשאמ עשיומ טימ ,רעדורב ןַײז טימ ןדער
 יו סָאד ןוא ךאז ןַײז ןיא טינ יװ ,ןשימ טלָאװעג טינ ךיז ,טלקָאשענּפָא
 .טכאמעגקעווא טנאה רעד טימ

 -נַײרא טאהעג טרָאװ רעייז ערעדנא ןבָאה -- ...רעדורב א ...עדאווא --
 .ןדנעוו טפראדאב ךיז ןעמ טָאה םיא וצ טינ ןוא -- ,ןגָאזוצ

 .טגערפעג ערעדנא ןבָאה -- ?ןעד ןעמעוו וצ --
 זיא רע זא ,ןַײז ערסאמ םיא ,ןענערָאװ םיא :ןיילא םיא וצ עקאט --

 .ערעדנא טריפראפ ןוא טריפראפ ןיילא

 ,רענדעריטּפיוה רעד :
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 בער עקאט ןיילא רָאנ ,רענייק טשינ ןָאט טפראדאב טלָאװ סָאד --
 ןופ טנָאמעג ןוא ןָאטעג גָאז א ,רעטסיירד רעמ א ,רענייא טָאה -- ,ידוד
 וצ ןטסרעמא זיא םיא ןופ סָאװ ,אזא ןופ יו ,טמוק םיא ןופ סָאװ ,ןידוד בער
 וצ סַאװ ,ןטסוװעשָאכ םענופ ,טָאטש ןיא ווָאר ןטסטלע םענופ יװ ,ןרעדָאּפ
 .לפייווצ רעסיוא זיא גנוקריוו ןַײז ןוא ןרעהוצ עלא ךיז ןזומ טרָאװ ןַײז

 עטשרע סָאד ןָאטעג גָאז א טאהעג ידוד בער ןיוש טָאה -- ?ךיא --
 -- .סעַײרכא םעד ןופ ךיז ןעלקָאשּפָא ןוא ןקידייטראפ וצ ךיז ףא טרָאװ
 ..?ךיא

 סָאד ןעגנערבסיורא טלָאװעג ןיוש טָאה רע ןעוו ,טונימ רעד ןיא רָאנ
 ןגירשעגסיוא ,לָאק א טרעהרעד גנילצולּפ ךיז טָאה יוזא ,טרָאװ עטייווצ
 -עג רעמיצסע ןיא טלמעד ךיז טָאה רע ךיוא סָאװ ,ןגנאל םעד ךעליימ ןופ
 :ןענופ

 !ָאד רעדיוו זיא רע !טעז --
 ךיז ןעזרעד גנילצולּפ טלָאװ סָאװ ,םענייא ןופ יו סיורא זיא לָאק סָאד

 ...רעדיוו ,טעז -- :ועשַיי ןכעלשטנעמ א ןטימניא עַײכ עדליוו א ןזַײװאב
 ןופ טרעקענּפָא לָאמאטימ עטלמאזראפ עלא ךיז ןבָאה -- ?סָאװ ?רעװ --

 לָאק סָאד ןענאוונופ ,טרָא םוצ טדנעוװעג ךיז ןוא ,ןידוד בער ףא ןקוק וצ
 .טרעהרעד ךיז טָאה

 סָאװ ,םעד יירשעגסיוא ןַײז טימ טניימעג ָאד טָאה ךעליימ רעגנאל רעד
 יוװ ,םעד ךָאנ זא ,ןביילג וצ ןעמוקעג טינ קנאדעג ןפא טלָאװ םָאדָא-ןעב ןייק
 ךיז רע לָאז ,ןעשעג עסַײמ עסיוועג יד ָאד םענעי טימ זיא ןטכענ טשרע
 ןוא טרָא ןבלעז ןפא ,בוטש רעבלעז רעד ןיא ןפערט לָאמארעדיוו טציא
 ,ןשטנעמ עבלעז יד ראפ

 ,רעיקוב לכימ ןעוועג זיא סָאד
 גָאט ןלעה ןטימניא ןלָאז לָאמאטימ ןרענוד ןעצ ןעוו ,ןיינ ..!רענוד א

 סָאד יוװ ,קורדנַײא ןקידנגָאלשרעד אזא טכאמעג טינ ייז ןטלָאװ ,ןלאנקפוא
 טָאה'ס .ןעלכימ םעד טָא ןופ רעהא ןעמוק ןוא ךיז ןזַײװ לָאמ עטייווצ
 -- רָאנ יװ ,ןרעװ ןבעגעג טנָאקעג טינ גנורעלקרעד רעדנא ןייק וצרעד
 ןוא ענָאקאס ןגָארקעג ביל טָאה סָאװ ,שטנעמ א יװ רעדָא ,לוד עקאט רעדָא
 -נילרא קירטשיעילט ןיא ּפָאק םעד טווּורּפ ,זדלאה ןפא רעסעמ סָאד טווּורּפ
 -ידלקאוו ןַײז טימ לכימ טָאה רעשפע זא ,ךעלגעמ ,ןטצעל םוצ ,רעדָא :ןָאט
 עסַײמ רענענַאטענּפָא-ןטכענ רעד ףא ןגָארקעג עטָאראכ ףָאסעל רוטאנ רעק
 ןוא ,ןפָארטעג םיא טָאה דניז יד ּוװ ,טרָא ןבלעז ןפא ןעמוקעג טציא זיא ןוא
 -עגסיוא גנורעטסעל עכעלקערש ןַײז ןבָאה סָאװ ,ןרעיוא עבלעז יד ראפ
 ךיז טָאג ןקידנבעגראפ-לא ןוא ןקידעבעל םוצ עווּושט טימ קירוצ ,טרעה
 .ןרעקמוא

 טינ לָאז יז עכלעוו סָאװ ,ןכאז יד ןופ סנייא עקאט זא ,שרעדנא טשינ
 א יו ,עסימעל-ךעליה א יװ ,ןעזסיוא טכאמעג ןעלכימ יז טָאה ,ןַײז
 -ימ רעטשרע רעד ןיא ביוא לַײװ ...ןגעקטנא טיוט םעד טייג סָאװ ,ןשטנעמ
 טנָאקעג ,ןעלכימ ,םיא ןעמ טָאה ,ןגירשעגסיוא טָאה סעמאש רעד ןעוו ,טונ
 ןיוש רעבָא זיא ,ןשטנעמ ןשיװצ ןזיוואב ךיז טָאה סָאװ ,עַײכ א יו ןעמענָא
 טלָאזעג טָאה ןוא לעוװש רעד ןופ ּפָארא זיא לכימ ןעוו ,טונימ א רעטעּפש

441 



 ןעזעגסיוא ךאז יד ןיוש טָאה ,ןַײרא בוטש ןיא טירט עטשרע יד ןלעטש
 -נייא רעד -- רע ,טרעקראפ רָאנ ,עַײכ יד -- רע טשינ :ךעּפײה רעד טקנוּפ
 ,טינרָאג טימ רעטנּפָאװאבמוא רעד ,רענעפלָאהאבמוא רעד ,שטנעמ רעקיצ
 ,עטעוועדליוועצ ןופ גַײטש א ןיא יװ ,ןפָארטעגנַײרא גנילצולּפ ךיז טָאה
 -עגנַײא טמיטשאב סיורָאפ ןופ ןוא ןָא עליכטאכעל ןופ זיא ןבעל ןַײז ןעוו
 ןעשטּפעשוצסיורא זיא ,ןבילבעג זיא םיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד ןוא ,טלעטש
 ...טיוט ןראפ עדיוו עסאלב א ןּפיל עסאלב טימ

 ,טרעהרעדסיורא רעלַײמ סנעמעלא ןופ ךיז טָאה--!רעד !רע !אה --
 .טלעטשעגנָא ןקילב עקידנקוצראפיזייב םיא ףא ןבָאה עלא ןוא

 ןגיוא יד טדנעװעג טלמעד ןבָאה עלא .ליטש ןרָאװעג עלַײװ א זיא'ס
 טנָאקעג טינ יו ,םיא ףא רעדיוװ ןידוד בער ןופ ןוא ןידוד בער ףא םיא ןופ
 ןוא ןטסטלע םענופ ,ןידוד בער ןופ שינעביולרעד רעד ןָא ,ןסילשאב ךיז
 סעּפע םיא טינ ,םיא ןגעק ןעמענוצריפ סעּפע ,בוטש ןופ סָאבעלאב םענופ
 -ייא יו טינ ןוא ,םיא ףא ןלאפוצנָא עדאווא טינ ,ןעַײרשוצסיױא טינ ,ןגָאז וצ
 רעקיטש ףא םיא-- טניימעג ןבָאה ,רעקנעש עניוי ןוא עיראכז יװ ,עקינ
 .ןסַײרעצ

 -אב טָאה סָאד סָאװ ,ןָאטעג גָאז א ליטש ידוד בער טָאה -- !רע לָאז --
 -ראפ יד ןשיװצ ןעמוקוצנַײרא שינעבילרעד א ןעלכימ ,סנטשרע ,טַײט
 -ייא ,ןָאט סטכעלש םיא ,ןרירוצנָא םיא טָאבראפ א ,סנטייווצ ןוא ,עטלמאז
 ןוא ןרָאלקסױא טשינ עגאל יד רעִירפ טעוװ ,סע טסייה ,ידוד בער ,רע רעד
 .טכארבעג רעהא לָאמ עטייווצ סָאד םיא ןבָאה סָאװ ,סעביס יד ןייגרעד

 גערפ א ידוד בער םיא טָאה -- ?טלָאװעג רעטַײװ רע טָאה סָאװ ןוא --
 .ןעמוקעגרעטנוא רעטנעענ סָאװטע זיא רע ןעוו ,ןָאטעג

 -טנעעג לכימ טָאה -- ,ןטכענ סָאװ ,עבלעז סָאד ןרעזאכוצרעביא --
 .טרעפ

 ןופ סָאװ ,ידוד בער ןיילא סרעדנוזאב ,טפעלּפעג ןבילבעג ןענַײז עלא
 םיא ןוא ןכערב סיפ יד לאלכיב טַײצ עטצעל יד םיא ךיז ןגעלפ רעטלע
 טלדנאהעג ךיז טָאה'ס ןעוו ןוא טומ ןטוג ןיא ןעוו עליפא ,ןטלאהפוא םיוק
 ,ןעלכימ קידנעעזרעד ,טָאה רע ןעוו ,טציא טארפיב :ןכאז עקִיור רעמ ןגעוו
 ,ךָאנ טארפיב ,רענעגָאלשרעד-בלאה א ךַײלג ןיוש ,טרָא ןופ ןביוהעגפוא ךיז
 ,ןטכענ סָאװ ,רעטרעוו עבלעז יד ליומ סמענעי ןופ טרעהרעד טָאה רע ןעוו
 .ןעמוקסיורא

 טנעה יד טימ ךיז טָאה רע .ןכָארבעגרעטנוא ינק יד םיא ךיז ןבָאה'ס
 -נעייטש ,יוזא טָא ןוא ,ראּפשנָא ןא ןבָאה וצ יידעק ,שיט ןראפ ןעמונעגנָא
 -גייוועג א יו טינ רעבָא ,ןעלכימ וצ טדנעוועג לָאמאכָאנ ךיז רע טָאה ,קיד
 -אב רע ןוא ,ןָא טינ םיא טייג רעקידלוש רעד סָאװ ,רעשרָאפסיוא רעכעל
 -לושאב רעד זא ,ליוו סָאװ ,אזא יו רָאנ ,לריוג ןַײז וצ קיטליגכַײלג ךיז טיצ
 -קעלפאבמוא ןא סיורא ןוא ןשאוונייר ךיז ,ךעלגעמ טַײװ יו ,לָאז רעקיד
 טנפע ,ליומ ןיא רעטרעוו ןַײרא םיא רע טגייל םעד בילוצ סָאװ ןוא ,רעט
 -ָאק ךיז לָאז רע ,ןעלטימ םיא טגנאלרעד ןוא עטָאראכ ןופ ריט א םיא ראפ
 .ערָאצ ןַײז ןופ ןעַײרפאב ןענ
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 גערפ א ידוד בער טָאה -.?ןרעזאכרעביא סָאד סָאװ וצ ןוא --
 .ןָאטעג

 ,טגָאזעג ןטכענ בָאה'כ סָאװ ,סָאד זא ,ןעניימ טינ לָאז עמ יידעק --
 -- סעפערוטעמ ָאיידעב ןוא סעפערוטעמיָאָאש א ןיא ןעוועג טגָאזעג זיא
 .ןעָאגיש ןופ יצ סערקיש ןופ

 א ידוד בער טָאה -- :..ןעב לכימ ,ךיז טכארטאב ?ַאי רעשפע ןוא --
 ,טעג א סאשעב יצ ,עצילכ סאשעב יװ ,ןפיוא ןשינָאבאר א ףא ןָאטעג גָאז
 ןעמעוו וצ ,םעד ןופ ןעמָאנ-רעטומ םעד ןוא ןעמָאנ םעד ןסיוו ףראד'מ ןעוו
 .ךיז טדנעוו עמ

 .טגָאזעגרעטנוא לכימ םיא טָאה -- ,לגייפ-ערָאס ןעב --
 ןופ טרָאפ עקאט רעשפע ,לגייפ-ערָאס ןעב לכימ ,ךיז טכארטאב זיא --

 טינ סעּפע טוט עמ ביוא ,טלמעד סָאװ ,רעגרע ןופ ,ראצ ןופ ,ןעניז ןכאווש
 ...סאפסינ םָאדָא ןייא זיא ,טכער

 -עשויעמוא ָאלולצ ָאיידעב זיא'ס -- ,טגָאזעג לכימ טָאה -- ,ןיינ --
 .פסעוו

 ?םענַײז אב טסעפ עקאט ךיז רע טלאה ,סע טסייה ,זיא --
 .טגָאזעג רעדיוװ לכימ טָאה -- ,ָאי --
 ?טינ רע טזָאלרעד עטָאראכ ןייק ןוא עווּושט ןייק ןוא --
 ,ןיינ --
 רענעי ףא ןוא רעד ףא טעּפשימ ןראפ טינ עריומ ןייק טָאה רע ןוא --

 ?טלעוו
 + .ןעַײד סיילעוו ןיד סייל זיא'ס ,ןעמעוו ראפ ָאטשינ זיא'ס לַײװ ,ןיינ --
 עשיוּפ *..לָאהָאקאה סאאד לאעוו םעקָאמאה סאאד לא ...יוזא ביוא --

 ז...יטכאמוא עטיוכ +...רעכא ...ןעמָאנ ןַײד זיא לעָארסַיי
 ,לָאק ןייא טשינ ,ןיינ--לָאק א טרעהרעד ָאד ךיז טָאה -- !עבער --

 ,ןעמוקעגסיורא רעלַײמ ליפ ןופ ,ןידוד בער וצ טדנעוװעג ,סעליוק ליפ רָאנ
 ,ךיז טָאה סָאװ ,רעקנעש םעד עיראכז ןופ -- עטסקראטש עמאס סָאד רָאנ
 ,עבער -- ?ָאטעג סיר א טרָא ןַײז ןופ ,סקאלפוב רעטעוועדליוועצ א יװ
 ,לעּפשא םיא ןופ ןכאמ רימ ןוא ,טרָאװ ןייא

 סָאװ ,טנעה יד טָאה ןוא ןטלאהעגרעטנוא עניוי םיא טָאה -- !עּפשא --
 ,ןעמונעגריפא טציא ,ןקור ןפא ,ןטניה ןטלאהעג טַײצ קיטש א ייז טָאה רע
 טינרָאג ןעלכימ וצ ןָאטעג זָאל א ךיז ןוא םעליוא ןשיוװצ טרָא טכאמעג ךיז
 .ענָאװאק רעקידמעלָאשעב ןייק טימ

 ,טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א קירעבאלש ידוד בער טָאה -- !עטינ --
 טלָאװעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,סרעקנעש יד וצ טארפיב ,ןעמעלא וצ טדנעוװעג
 -רעד רע ןעוו סָאװ ןוא ,עדווירק ןַײז ןעמענָא ךיז ,םיא ראפ ןלעטשנַײא
 זא ,רעמענעּפ עטסאקעצ ערעייז ןיא ןעז וצ ןעוועג זיא יוזא ,ייז טזָאל

 ןוא ןרעטױל א טימ * ;ךעלטרַאװטנאראפ טינ שטנעמ רעד זיא ? ;ןוז רעד :
 ;טָאג ןייק .הד ,רעטכיר ןייק ןוא טכער ןייק ןאראפ טינ'ס + :קנאדעג ןְרָאלק
 ;רעקינירטּפָא ,רעטעראפ :טניימעג * ;לָאהָאק ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא ןעמָאנ סטָאג ןיא *
 .טסימ --עּפשא * :ערעדנא קידניז טכאמ ןוא קידניז ןיילא ?
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 טרָא ןפא ָאד ,ןעלכימ ןופ ,םענעי ןופ ןוא ,ןטלאהעג טרָאװ ןטלָאװ ייז
 .עּפשא :טגָאזעגוצ ןבָאה ייז סָאװ ,טכאמעג ,עקאט

 1 .יוב עייהיט יול ונַײדָאיעװ ,ןרירנָא טינ טנאה ןייק םיא לָאז !עטינ --
 לכימ ןוא ,ןטלאהעגפוא םעליוא םעד ידוד בער טָאה -- ,ןלָאצ טָאג םיא לָאז
 רע זיא יוזא ,רעטרירעגנָא-טשינ א ןַײרא זיא רע יװ ,ךָאנרעױזא זיא
 .סיורא רעטרירעגנָא-טינ א ךיוא

 .ןענעכערּפָא םיא טימ ךיז רע לָאז ,ןלָאצ טָאג םיא לָאז --
 טימ סעיראכז ָאד ןבָאה --!ןענעכערּפָא ךיז ןרימ !עבער ,רימ ,ןיינ --

 !רימ --- .ןגירשעג לָאק סעניוי
 -אב יד ןוא טלמוטעג ךָאנ ךָאנרעד טנװָא ןצנאג םעד ךיז טָאה עמ...

 -לושאב ןוא טענַײטעג ,טציהעג ךיז טָאה עמ .טריפעג רעטַײװ גנולדנאה
 טָאה רע רעכלעוו וצ ,עטקעס יד ךיוא רָאנ ,ןיילא ןעלכימ רָאנ טינ טקיד
 ּפָאק סנעמעוו ףא ,ןרעייז רעריפנָא ןוא שָאר םעד רעדנוזאב ןוא ,טרעהעג
 ...ןיזול ףא--- ,ןפראוו וצ דלוש-טּפיוה יד זיא'ס

 .ןעמענריפ ָאד ףראד'מ סָאװ ,טכארטעג ןוא טכַאקעג ךיז טָאה עמ
 טָאה -- !ןסַײרסיױא לצרָאװ ןטימ סטכעלש סָאד ...ָאָארָאה ָאטראעווּוא --

 .רענייא טעצייעג
 .רעטייווצ א---!ןטכינראפ טסענ יד --
 .רעטירד א--ףןזָאל טינ לעװש רעשידַיי ןייק ףא --
 ץוכימ שטָאכ ןיא רענעי ,עפייגאמ עלעסָאי יו רעגרע ךָאנ זיא'ס --

 םענעגיא םעניא םערעוװו יו ,יד ןוא--לָאהָאק רעסיוא -- ענכאמעל
 - ןטַײז עלא ןופ ןגירשעג ןעמ טָאה -- ,ךיוב

 -וד בער אב ןעמ טָאה ןגירשעג .טלעױּפעג טָאה'מ זא ,ךיז טייטשראפ..
 ,ךיוא ךעלדנעטשראפ ...טָאטש עצנאג יד טָאה טרעהרעד ןוא ,בוטש ןיא ןיד
 עקירעביא עלא וצ ןבַײלקרעד וצ ךיז ןזיוואב טָאה'מ זיב ,ןעװ-סָאװ זיב זא
 -- גָאט א סָאװ .ןיוש ןבילקרעד ןיילא ןעלכימ וצ ךיז ןעמ טָאה ,עקידלוש
 -ייא זיב ,ןלעפסיוא ןעמונעג ירפרעדניא םידימלאט רעמ ץלא םיא אב ןבָאה
 סיורג ןופ ,טָאה סָאװ ,אזא סָאד יא ,רענייא ןבילבעג ןיוש זיא גָאט א םענ
 ךָאנ ןגרָאמ ףא ןוא ,טלָאצעג טינ דעמילראכס ןייק יװַײס ,טַײקמערַא
 .טלעפעג ךיוא רענייא רעד ןיוש טָאה ,גָאט םענעי

 ,בוטש סלכימ ףא .םערייכ ןשיטָאטש-ליטש טימ טקעמשעג טָאה סָאד
 בוטש ןַײז .ןפורעגּפָא ןגלָאפ יד ךַײלג ךיז ןבָאה ,רעדניק ןוא בַײװ ןַײז ףא
 א ,ןעשעג לאפוצ א ךָאנ זיא ָאד ןוא ...םיסיינאט ןעווארּפ ןבױהעגנָא טָאה
 -רעד םיא ןיא ןבָאה טַײל עמורפ עטוג סָאװ ,רעכעלקילגמוא ןא ,רערעטיב
 עסיוועג ראפ ,טשרעמיולק ,טלָאצ סָאװ ,טנאה סטָאג ןעז טלָאװעג ךָאנ
 עטוג יד טָא ,ייז ןבָאה ןסעמערעדניא ןעוו ,ןעמוזעמ ןוא טרָא ןפא םיסַײמ
 -עראפ טפראדאב טסנידראפ ןגייא ןא רעייז ראפ זיולב סָאד ,טַײל עמורפ
 ..ןענעכ

 גנוצייה ןייק זיא בוטש סלכימ ןיא ,רעטניוו רעד טקורעגנָא ךיז טָאה'ס
 ,טַײקפאלש א ןייגמוא ןעמונעג טַײצ רענעי וצ טָאה ךָאנ וצרעד .ןעוועג טינ

 ...ןרירנָא טינ םיא ןלָאז טנעה ערעזדנוא :
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 ּוװ ,רעזַײה עשינָאצּפאק ןכוזאב וצ טסבראה ףָאס רעדייסעק טמוק סָאװ
 .טרעקאעגפוא ךיז ראפ ןדָאב ןקיטסניג םעד טניפעג'ס

 -עגקעווא סָאד טָאה ןטשרע םעד .ןעלכימ וצ טּפאכעגנַײרא ךיז טָאה'ס
 -ָארדעגנָא יד טימ ןוא ןטכערבעג םעד ,ןעלרעב ,לגנִיי רעטלע ןַײז טגייל
 קענוטאר ןייק ןוא ,רעפַײלש םאב ןָא טנגוי רעד ןופ ןטעברא ןופ ,סיפ ענעל
 טָאה רעטצנעפ יד ןופ ןוא ,סעופער ןייק ,רעטקָאד ןייק -- ןעוועג טינ זיא
 רעמ ךָאנ ךיז רע טָאה ,טגנאלרעדנַײרא טעב ןיא עליוכ םעד ןוא ןזָאלבעג
 .ןברָאטשעגקעװא ןוא ןטלאהעגסיוא טינ ,טליקראפ

 -עג גנאל ךיז טָאה רעיקוב לכימ ןוא ,ןעוועג טשינ ערּוװק ףא זיא'ס
 ןכלעוו וצ ,ןיילא עבאג-טּפיוה ןטימ ךָאנרעד ,עשידאק-ערוועכ טימ ןעגנוד
 םיסיימ זא ,קידנגָאז ,טגײלעגּפָא ץלא םיא טָאה רענעי ןוא ,ןפָאלעג זיא רע
 .ןטראווסיוא םענַײז טימ זומ רע ןוא ,סרעכליב ָאד זיא'ס ,גונעג רע טָאה
 -ונראפ בוטש ןופ ,טכאנרעדפא גָאט ןטייווצ םעד טשרע ,םיוק םיא טָאה'מ
 ,ןעמ

 סָאװ ,עלעקנאי ןַײז ,עלעגנַיי טייווצ סלכימ ךיז טָאה קילג סיורג ןופ
 רָאנ יו ןוא ,ןרעטלע ןופ ןעמונעגנָא ,רעדניבנַײא ןא אב טעבראעג טָאה
 ןלאפעגנַײא עלעקנאי זיא יוזא ,ןגָארטעגסיױרא בוטש ןופ םענעי טָאה עמ
 ..ןעמונראפ טעב טליקעגּפָא טינ טאמיק ךָאנ סמענעי טָאה ןוא

 טָאה ,עלעקנאי ,רעטייווצ רעד ןוא ,ךאס ןייק טרעיודעג טשינ טָאה'ס
 טימ ןוא טוט טימ -- לרעב-- רעטשרע רעד סָאװ ,םעד טימ טקידנעעג
 ןוא עוויוט יד ןָאט םיא לָאז עמ זא ,עשידאק-ערוועכ וצ ןפיולמוא סלכימ
 ,ןטייווצ םעד ךיוא ןעמענוצ לָאז עמ

 סלכימ טָאה ,דניק ןטייווצ םאב ןטלאהעג ןיוש טָאה'ס זא ,טלמעד ןוא
 ןעוו ,לאלכיב רעטומ א ןופ ראצ סיורג ןופ ,ןסירעג ךיז ףא רָאה יד בַײװ
 -סיורא בוטש ןופ ןוז ןטייווצ םעד טַײצ לקיטש ץרוק אזא ראפ ריא ףראד'מ
 זיא טוט רעד זא ,ןטלאהעג טָאה יז סָאװ ,םעד ןופ טארפיב ןוא :ןגָארט
 ענַײז ראפ ןעלכימ ןטאט רעייז טָאג ןופ ףָארטש א רָאנ ,ךעלריטאנ טינ
 טָאה יז .ןָאטעגּפָא טַײצ עטצעל יד טָאה רע סָאװ ,םיסַײמ ענעטלָאשראפ
 -כימ ןקידעבעל ןפא ,עטיוט יד ףא יװ רעמ ,טעוועדלאווגעג ןוא עט

 :ןע
 ףיול !רעדניק ענַײד ןופ סעווָאמאהכעלאמ !ןעלזאג !רעליוק !דלאווג --

 ..רעַײפ סָאד ןלעטשּפָא ןעמ לָאז ןוא ,ווָאר םוצ ,לָאהָאק וצ ףיול ,ןדִיי וצ
 ,םימכאר טעב

 -ראפ ןענאטשעג זיא רע .טרעפטנעעג טשינרָאג לכימ ריא טָאה ףורעד
 ףא ,לָאּפ ןעמערָא ןפא ןגעלעג זיא סָאװ ,סעמ ןפא טקוקעג ןוא טרענייטש
 ןוא ,סנּפָאקוצ טכיל טימ רעטכַײל עמערָא ייווצ טימ ,טעבעגרעטנוא יורטש
 טדנעוװעג ךיז ןוא ןגירשעגסיוא סעּפע טָאה בַײװ סָאד ןעוו ,לָאמ רעדעי
 טלָאװעג ,ערָאװס א ,טציא ךיוא רע טָאה ,סענַײט ןוא ךָארב ריא טימ םיא וצ
 טָאה רע .ןשעלסיוא טכיל-םיסיימ יד ךיוא ןוא ,סנּפָאקוצ סעמ םוצ ןייגוצ
 ....טרענייטשראפ לַײװ ,ןָאטעג טינ רעבָא סָאד

 ןוא -- ,טסעומשעג טָאטש יד טָאה -- ,ףָארטש עטשרע יד זיא סָאד ןוא
 ,טאהעג עָאנאה עקיטכרָאפטָאג יד טייהרעליטש ןבָאה טַײל עמורפ עסיוועג
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 ןוא ...טרָא ןפא טלָאצ ןוא ּפָא טינ טגייל טָאג זא ,טגָאזעג יו ,קידנעעז

 ןוא ןלָאצאב וצ טקנעדעג ןיילא ןבָאה ןשטנעמ יוזאַיו ןוא ,רעטַײװ סָאװ

 ,ףָארטש יד טרעװ ,ךָאנ ייז טול ,ןענַײז סָאװ ,יד טימ ןענעכערּפָא ךיז

 .ןטכיראב טרָא ןקירעהעג ןפא ןוא ןעז רעטעּפש רימ ןלעוו

2 

 ןיזוול אב טכאנרעדפא ןסיוועג א ןיא לָאמנײא זיא ,ןעקנעדעג רימ יו
 ןבירשעגרעביא לָאז זיוה סרעבשאמ עשיומ זא ,ןעוועג טדערעגּפָא בוטש ןיא
 ןרָאװעג ןָאטעגּפָא זיא סָאד ...ןליצ עסיוועג בילוצ ,ןעמָאנ סילורס ףא ןרעוו
 ,גרובליז לקיציא טאקָאװדא ןוא ןאמ-סגנויורטראפ סרעבשאמ עשיומ ךרוד
 -רעביא טשינ יידעק ,ןשינעטנעק-ךאפ ענַײז עלא טצונעגסיוא טָאה רעכלעוו
 -ּפָא םענופ טקנוּפ ןייא ןייק ןוא עלעטלעּפש ןוא טלאּפש םוש ןייק ןזָאלוצ
 -ןעוו רעדָא זיא-טיניּוװ ןענָאק לָאז וויוכלאב רעקיטַײז א ןכלעוו ךרוד ,ךאמ
 .ענַײמוא-ענַײט זיא-טינ-רעסָאװ א טימ ןכירקכרוד זיא-טינ

 ןוא םעד ןופ ,גָאט םעד ןוא םעד זא ,ןבירשעג ןעוועג זיא ךאמּפָא ןיא
 עשיומ ןופ זיוה סָאד רעביא טייג רָאי םעד ןוא םעד ןיא ,שעדיוכ םעד
 ןטימ ,ףיוה ןטימ ןעמאזוצ ,ךיז טניפעג'ס ןכלעוו ףא ,ץאלּפ ןטימ ,רעבשאמ
 ןופ -- עמיודכוא ןלאטש ,ןרעמאק יװ ,ןעַײבעג ערעדנא עלא טימ ןוא דָאס
 ,לָאג ילורס ןופ ,רעמיטנגייא םעַײנ םעד ןופ סושער ןיא רעטַײװ ןוא ןאד
 -נגייא רעַײנ רעד עכלעוו ,(סיירג יד ןזיוועגנָא) עמוס רעסיוועג א ראפ
 עשיומ -- ןטלא םעד ןעמוזעמ טלָאצעגסיױא טָאה ,לָאג ילורס ,רעמיט
 ןוא טקיטעטשאב לאייראטָאנ ןוא ןטצעל םענופ טעמסאכעג ...רעבשאמ
 טינ ָאד ןיוש ןענָאק סעטָאראכ ןוא ןעגנורעדנע ענייק זא ,טלּפמעטשעג
 ןטימ ןוא ןליוו ןטוג ןטימ רָאנ ןדַײס ,ןעמוקרָאפ טינ ןוא ןרעו טכאמעג
 ..לָאג ילורס ןופ ,רעמיטנגייא םעַײנ םענופ ,דאצ ןטייווצ םענופ םעקסעה

 -עגסיוא -- ךאמּפָא םעד טָא ןעמוקאבנַײרא טָאה לָאג ילורס זא ,טָא זיא
 ,גרובליז לקיציא ןופ טנאה רעטינעג רעד ךרוד ,טגָאזעג יװ ,טקיטראפ
 םיא טימ טקיטפעשאב ךיז טָאה רע סייב ,טַײצ עצנאג יד טָאה רעכלעוו
 טשינ עדאווא ןוא ,ןילורס טשינ ןגיוא יד ןיא טקוקעג טשינ ,סוָיראטָאנ םאב
 -רעד ןוא טשוכראפ דליו ןעזעגסיוא טָאה רעכלעוו ,רעבשאמ עשיומ
 טליפ רע זא ,טכאדעג טונימ רעטשרע רעד ןיא ןילורס ךיז טָאה -- ,ןגָאלש
 םעד ףא טָאה רעבשאמ עשיומ סָאװ ,רערט א סעּפע ןופ ץענ לסיב א
 יד ןיא סָאװ רעבָא ,טזָאלעגּפָא -- טשינ ךיוא ,ךעלגעמ רעדָא ,ָאי ריּפאּפ
 .רערט יד -- ןעזעג רעכיז יז רע טָאה םיא אב ןגיוא

 רעבָא זיא ,וצרעד טליצעג ןוא ןעזעגסיורָאפ טינ סָאד טָאה ילורס יװ
 רע טָאה יוזא ,ןַײרא טנאה ןיא עטליצעג סָאד ןעמוקאב טָאה רע זא ,טציא
 ךיוא ןוא ,רעבשאמ עשיומ ףא ןקוק וצ ןופ טעװערעקעגּפָא ךַײלג ךיז
 ןייק קידנגָאז טינ ןוא טנוזעג-ַײז א ןָא ןוא ,גרובליז לקיציא ףא עליפא
 ןעמוטש ןַײז לעוװש רעד ,טזָאלראפ סויראטָאנ ןופ זיוה סָאד טָאה ,טרָאװ
 ךיז טָאה -- םיא ןענעק רימ טניז לָאמ עטייווצ סָאד -- ןוא ,ןזיוועג ןקור
 .טזָאלעגקעװא קנעש ןיא טנַײה
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 -םעלָאש לַײװ ,קנעשנַײװ ןיא ןענערא-םעלַאש וצ טינ רעבָא לָאמ סָאד
 ,לָאמ ןטשרע םענופ ךָאנ ןטוג קירעביא םוצ טינ טקנעדעג רע טָאה ןענערא
 וצ ךיוא .טלדנאהעגסיוא םעלָאשעב טינרָאג םיא טימ ךיז טָאה רע ןעוו
 טרָא ןא .הד ,קנעש-ייטש א זיא טרָאד לַײװ ,טינ -- רעקנעש םעד עיראכז
 וצ טרָאד ןיא ןעגנערבראפ וצ רעגנעל ףא רעבָא ,ןּפאכוצרעביא ףא רָאנ
 סָאװ ,רעקנעש עניוי וצ קעווא םוַרעד רע זיא .ָאטינ ץאלּפ ןייק ןוא גנע
 ,ןיהא קידנעייג ,רע טעװ ראפרעד רעבָא ,טַײװ זיא ןיהא ןייג וצ שטָאכ
 רענעי יוזאָיװ ,ןלעטשרָאפ ךיז ןוא רעבשאמ עשיומ ןעניז ןיא ןטלאה ןענָאק
 יװ ןוא ,ךאמּפָא םעד ןקיטראפסיוא ןסייב סויראטָאנ םאב ןעזעגסיוא טָאה
 ,םעד ךָאנ ןיוש -- טציא

 -יומ ןעקנאדעג עקירעביא עלא ןשיװצ יו ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע
 -רעד ילאצ ןגעוו קנאדעג רעד ףוא סיוועג טציא םיא טמוק סרעבשאמ עש
 רעצעמע ןעוו ,לָאמ רעדעי זא ,םענעי ןגעוו טלייצרעדימ ...רעקידמעראב
 ןַײז ןטערטוצרעביא סענָאכאה טכאמ ןוא ןצעזנָא אב טלאה טָאטש ןיא
 ךעלנייוועג יו ןוא -- ,ןרעדנא ןא וצ ןטפעשעג ערעדנא רעדָא םָארק ,טיילק
 ןעוו ןוא ,טינ טעז רענייק ןעוו ,טכאנאב טכאמעג ןכאז עניוזא ךָאד ןרעוו
 סעריוכס יד םָארק ןיא טלמעד ןרעוװ ,טכיל א רעדָא ,ּפמָאל א םענייא אב
 רעדייא ,טנכערעגרעביא ןוא טלייצעגרעביא ,ןטסָאמעג ,ןגיווועג ,טקאּפעג
 ,טלמעד טָא זיא -- ,סָאבעלאב םעַײנ ןופ סושער ןיא ןייגרעבירא ןפראד ייז
 טקערשרעדי'מ ...ןסיורד ןופ ּפאלק א לָאמאטימ ךיז טרעהרעד ,ןעמ טלייצרעד
 סָאװ ,ןיושראּפ רעד זיאס רעװ ,ןָא ךַײלג ךיז טסיוטש'מ רעבָא ,ךיז
 ,ילאצ זיא סָאד זא -- ,ָאש רעקידסעדיוס אזא ןיא ןלעטשוצוצ ךיז טסייוו
 -ייכ ןַײז ןּפאכנַײרא טעברא לקיטש םייהעג אזא אב לָאמעלא ףראד סָאװ
 דלאב רע טעװ ,שרעדנא ,ןלייצרעד רע טייג ,רע טקערש ,שרעדנא -- ,קעל
 -נאג יד ענלאפעטָאּפ רע זיא ,שרעדנא ,ןפורפיונוצ סעוויוכלאב עלא רעהא
 .סָאד טסייוו עמ ...ףיולעגפוא ןא ןוא דלאווג א ןכאמ ,ןקעוופוא טָאטש עצ
 ,קינייװניא ןַײרא טינ רע טמוק ,ףוא םיא טנפע'מ ןוא ןָא טּפאלק רע זא ןוא
 טסייוו עמ ןוא ,ריט ןופ טלאּפש רעד ךרוד טנאה יד ןַײרא טקעטש רָאנ
 ןיא טגייל'מ ..ג"טלעג-ץערכעיייול , :טרעדָאפ טנאה יד סָאװ ,רעדיוו ןיוש
 לָאמ רעדעי רעבָא ,ןגונעג טעוו'ס זא ,טניימ'מ לפיוו ,ליפיוזא ןיײרא ריא
 :גָאז א טיג ןוא םענעבעגעג םעד ףא טלאּפש ןכרוד קוק א ילאצ טּפאכ
 טינ רע טייג ,שרעדנא .ןגיילרעד ףראד עמ זא ,ןיוש ןעמ טסייוו ..."קינייוו
 -עגנַײרא טנאה רעד טימ ןייטש רעגנעל ךָאנ רע ןָאק ,שרעדנא ,קעווא
 םענעדנוצעגנָא-קיצנייא ןא אב ,טכאנאב ,טלמעד זיא סָאד סָאװ ,טקערטש
 סָאװ קיניײװ ןוא םענעגנָא טינרָאג ,םָארק ןיא טכיל רעדַא ּפמָאל
 .ןשטנּוװעג

 סרעקידמעראברעד ילאצ סיוועג טציא ןיוש טעז רעבשאמ עשיומ ,ָאי
 ,ןָאאראמש םעלָאש ךיז ראפ רע טעז ךיוא ..טקערטשעגסיוא םיא וצ טנאה
 עלא ךיז טבַײר ,ךיז טכאד ,רענעי שטָאכ ,טנאה א ןָא רענעי שטָאכ סָאװ
 עלעּפעק םורפ ןַײז לָאז'מ ,ןלעװ טינ ןופ ןוא סעווינא ןופ ןקראּפ א אב לָאמ

 .סע טסייה ,ןליב טינ ראפ טלעג :
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 םענעבעגעג ןיא ןוא .ןילאצ א ןופ רעגרע טינ סָאד רע טכאמ ךָאד ,ןעזסיורא
 ןַײז ףא גיוא קידרעקָאל א םעלָאש טלאה ,רעבשאמ עשיומ טימ ָאד ,לאפ
 ,לברעד ןַײז רע לָאז ,ןָא ךיז טבייה רעמָאט ,סָאװ רעמָאט זא ,רָאטנָאק
 -כרוד טינ טנעמָאמ ןקיטײנ םעד ןוא ןקיטעּפשראפ טינ רע לָאז
 ...ןזָאל

 -עג ןיוש טסייוו -- ,טכארטעג רעטַײװ ילורס טָאה -- ,רעבשאמ עשיומ
 טַײצ עטצעל יד ןיוש ךיז ןעיירד ,?עלעצעק, יװ ,עניוזא ךיוא זא ,סיוו
 ןיא ןוא עסיסג יד ןפָאלשראפ וצ טינ יידעק ,רָאטנָאק ןוא בוטש ןַײז םורא
 רעדָא סָאד ןעוט ייז ..קירעהעג סָאװ ןּפאכוצנַײרא טנעמָאמ ןקירעהעג
 ,רעגעלש לקילומש א יװ ,ענעגנודעגנָא ערעייז ךיז ןבָאה ייז רעדָא ,ןיילא
 -צעל יד טייג רעבשאמ עשיומ זא ,םעד רעביא סָאװ ןוא ,ןכאוו ,ןטיה סָאװ
 רע טרעק ,רָאטנָאק ןיא םייה רעד ןופ יוװ ,םייהא רָאטנָאק ןופ טַײצ עט
 -כירעגמוא ןא זא ,ןטכיר ךיז טלָאװ רע יװ ,םוא םאטסימ עלַײװ עלא ךיז
 א טימ ןגָאינָא סעצײלּפ יד ןיא םיא לָאז רענעשטנווװעג-טשינ א ,רעט
 .סרעגרע טימ ךָאנ רעדָא טרָאװ טכעלש א טימ ,ףור ןטכעלש

 -עג רעבשאמ עשיומ ןגעוו ,ןעניוי וצ קידנעייג ,ילורס טָאה יוזא טָא
 -רעד ןסייהעג ךיז ןוא קנעש ןיא ןַײרא ,ףָאסעל ,זיא רע זא ןוא ,טכארט
 ראפ יא ןעקנירט ןעמונעג רע טָאה ,קנעש א ןיא טרעדָאפ'מ סָאװ ,ןעגנאל
 ןקידעבעל א ראפ טאהעג רעדָא םיא טלָאװ רע יװ ,ןעשיומ ראפ יא ךיז
 ךיוא ּפָאק םענעגייא ןַײז ץוכ טלָאװ רע יװ רעדָא ,טַײז רעד אב ףעטוש
 .ןגָארטעג לסקא ענַײז ףא סמענעי

 ןיא לָאר עקידרעַירפ סילורס טסּוװעג טָאה עניוי זא ,ןרעלק ףראד'מ
 סרעדנוזאב טציא טמענראפ רע סָאװ ,טרָא סָאד ןוא ןעמעלא אב טָאטש
 א ראפ ךאד ןַײז רעטנוא ןעזרעד םיא טָאה רע זא ,םורעד ןוא ...ןיזול אב
 -טנגייא ךָאנ קידנסיוו טשינ ,טיירפרעד סעּפע ךיז רע טָאה ,ןעמוקנָא טסאג
 ךָאד רעבָא ,ףורעד טַײצ יד ןיוש זיא יצ ןוא ,םיא טימ ןָאט וצ סָאװ ,ךעל
 לגַײטשיּפאכ ןַײז וצ גנאפעג א טליפרעד סָאװ ,רעגעי א ןופ ליפעג א טימ
 ...טנעָאנ

 ךיוא רע טָאה ,ןעקנורטעגסיוא לָאמ ייווצ ןוא לָאמ ןייא טָאה ילורס זא
 ךיז ןוא ןדער ןעמונעג ,קנעשנַײװ ןיא ןענערא-םעלָאש אב לָאמא יוװ ,טציא
 ןָאטעג קנּוװ א טָאה עניוי ןוא ,טדערעג טָאה רע ...לזעלג ןטימ ןסעומשכרוד
 -עג קנעש ןיא טלמעד דָארג ךיז טָאה סָאװ ,ןיושראּפ ןקיצנייא םעד וצ
 סילורס וצ ,ןָאק רע טַײװ יוװ ,ןוא ןקורעטנוא ךיז לָאז רענעי זא ,ןפָארט
 ןרעהנַײא ךיז רעטרעוו

 ענעביוהעגרעטנוא טימ ,רעייגקידייל א ,ןָאטנאלאג א -- ןיושראּפ רעד
 טָאה ,קעשאד ןטקורעגּפָארא ןא רעטנוא ןופ קוק ןסיוועג א טימ ןוא לסקא
 קירוצ קידנעוט קנּוװ א ,ןוא ,ןילורס וצ טקורעגוצ ךיז לעפאב סעניוי ףא
 לגיופ רעד :;ןַײז קַיור געמ רע זא ,טרעכיזראפ יוװ םיא רע טָאה ,ןעניוי וצ
 ,ןזָאלסױרא טשינ טעוװ רענעי טרָאװ א ראפ סָאװ זא ןוא ,סע טסייה ,טקיּפ
 ,ןייג ןריולראפ טינ רעוא סניושראּפ ןראפ סע טעוו

 -רעד ךָאנ רעקיא רעד ןוא ,ןעקנירט ןופ טנױװעגּפָא גנאל ןופ ןיוש
 --ןגָארטעג ךיז ףא ּפעק ייווצ ,טגָאזעג יװ ,טציא טָאה ילורס סָאװ ,ראפ
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 יד טָאה רע רָאנ יו ,םורעד רע טָאה -- סרעבשאמ עשיומ ןוא םענַײז
 -עגנעמאזוצ ּפעק עדייב ןיוש דלאב ,ןעמוקאבנַײרא סעסיוק רָאּפ עטשרע
 עדייב ראפ רע טָאה ,ליומ ןיא גנוצ ןייא רָאנ קידנבָאה ןוא ,טאהעג טשימ
 :ןטלאה עדער ערעקישי-בלאה א ןוא ןרעטנָאלּפ ןעמונעג לָאמאטימ

 עמ ?טגיוטעג עסַײמ עצנאג יד םיא טָאה סָאװ וצ ,וטסייוו רעמָאט --
 רע זיב ,טינ ךיז טליק סָאװ ,ןעלזאג א ,רעליוק א :ןעניימ טנָאקעג טלָאװ
 ץלא ךָאנ טגָארט רע זא רעדָא .עקשזעטס רעד ףא טולב סמענעי טינ טעז
 לכיומ טינ ןוא ןסעגראפ טינ ןָאק רע סָאװ ,גנוקידיילאב רעד ראפ סאה םעד
 ,רע זיא ןעלזאג ןייק טינ ,ןיינ ..!רעסָא !ןָא טינרָאג ךיז טבייה'ס זא ...ןַײז
 אב ךיז טרעווש רע .עילָאר ןייק ָאד טליּפש גנוקידיילאב יד ךיוא ,ילורס
 ,זיא עביס יד .עביס יד זיא סָאד טינ זא ,טקנירט רע סָאװ ,עקשאמ רעד
 ראפ טמיטשאב ,ןביוא ןופ ,ןילורס ,םיא טָאה עמ סָאװ ,סָאד רָאג ,ךעלגעמ
 םענעגייא ןַײז ןָא ,סיוא ָאד טריפ רע זא ןוא ,ףָארטש רעקידעבעל סמענעי
 סָאװ ,םעד ןופ טנאה רעד ןיא סיוא טריפ שטַײב יד סָאװ ,סָאד ,ןליוו
 ,יוזא ביוא ןוא .עכָאגשאה רעד ןופ שטַײב יד זיא רע :ריא טימ טסַײמש
 -עג גונעג ןיוש רעשפע זיא'ס זא ,עקשאמ רעד אב רעדיו רע טרעװש
 -עג א ןיא רעדורב םאב ןעזעג לָאמניײא ןעשיומ טָאה רע ?אה ...ןסימש
 -עלש לקילומש ןעוו ,טלעטשעגרָאפ ךיוא םיא ךיז טָאה רע ,עגאל רעסיוו
 טָאה לקילומש יװ ,סָאװ ,ךוזאב ןסיוועג ןטימ ןעמוקעג םיא וצ זיא רעג
 -ייא ,ןרעקישנָא טוג רעַירפ טזומעג ךיז רע טָאה ,טלייצרעד ךָאנרעד םיא
 רע ךייוו יו טָא ןוא ,סעכילש "סעלעצעק, ןיא טזָאלעג ךיז טָאה רע רעד-
 סרעבשאמ עשיומ ןיא ןטלאהעג טינ ךיז ןוא ןעגנאגאב טינ טלמעד ךיז זיא
 סָאװ ,ץלא ןעגנילק טכאמעג טסיופ רערעקיש א טימ ךָאד רע טָאה ,בוטש
 .ןביוש יד רעטצנעפ יד ןיא ןוא סעפאש יד ןיא זָאלג עצנאג סָאד ,שיט ןפא
 ךיז אב טציא םיא טָאה ,ילורס ,רע סָאװ ,ךאמּפָא רעד טָא טנַײה ןוא ,ונ
 ךעלסאנ סָאװטע ןַײז וצ טכאדעג םיא טָאה רעכלעוו ,ןגיל ענעשעק ןיא
 יּפָא -- טינ רעדָא ָאי -- םיא ףא טָאה רעבשאמ עשיומ סָאװ ,רערט א ןופ
 -- ןעזעג ,רעכיז ,יז רע טָאה םענעי אב ןגיוא יד ןיא סָאװ רעבָא ,טזָאלעג
 ?שטַײב יד ןַײז וצ ,ילורס ,ריד גונעג רעשפע זיא ,יוזא ביוא ןוא .רערט יד
 -פע ןוא ,ןעקנורטעגסיוא ָאנד ןזיב סָאק ןַײז רענעי ןיוש טָאה רעשפע ןוא
 ?טסיירט ןַײז וצ םעַײנ א טלעטשעג טציא םיא וטסלָאװ רעש

 יו ןוא רעבשאמ עשיומ וצ טדנעװעג ָאד ילורס ךיז טָאה -- ?אה --
 .גָאלשרָאפ ןַײז ףא עמָאקסאה א טגערפעג

 ןוא ,םענעי ןופ רעפטנע ןא ןעמוקאב וצ טכאדעג םיא טָאה -- ,ָאי -
 ןענופעג דָארג טָאה רע ןכלעוו ,ןיושראּפ םוצ טעווערעקעגסיוא ךיז טָאה רע
 -ָאשעמ-קנעש א זיא רענעי זא ,סעָאט ןיא קידנעניימ ןוא ,ןציז ךיז רעטניה
 ענייא ךָאנ ןוא ,טוג יוזא ןַײז לָאז רע ,םיא וצ טדנעוװעג ךיז רע טָאה ,סער
 ןטנעָאנ א םענַײז -- ףראד רע ןעמעוו -- ףראד רע :ןעגנאלרעד זָאלג א
 ,ןַײז דעבאכעמ

 םעד ןָאטעג גערפ א עניוי טָאה -- ?טרָאד רע טדער סָאװ ?אה --
 .סעכילש סילורס ןיא ןעמוקעגרעטנוא זיא סָאװ ,ןיושראּפ

 ןיושראּפ רעד טָאה -- ,זָאלג א ליוו רע ,טרָאװ א טינ ייטשראפ'כ --
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 א טימ ןוא גיוא ןא טימ ןָאטעג קנווו א רע טָאה ַײברעד ןוא ,טרעפטנעעג
 זא ,ןילורס ףא ןזיוואב לגרָאג טַײז רעטכער רעד ןיא רעגניפ א ןופ קיּפ
 ...טקאנקראפ ,סע טסייה ,קיטראפ ןיוש זיא רע

 .רעטַײװ רעה ןוא םיא ביג ,ייג --
 ?סָאװ וצ --
 .גלָאפ ,טסייה'מ זא ןוא ,ףראד'מ --
 טגנאלראפ טָאה ילורס סָאװ ,טכארבעג ןילורס ךָאנרעד טָאה רענעי זא

 טשינ ןיוש ,טקוקעגנָא טרעדנוװראפ עלַײװ א םיא ילורס טָאה ,םיא ןופ
 זא ןוא .טרעדָאפעג טונימ א רעַירפ םיא אב טָאה רע סָאװ ,קידנעקנעדעג
 ךיז טָאה ,"...ןטעבעג ריא טָאה זָאלג א ...זָאלג א, :ןָאטעג גָאז א טָאה רענעי
 -רעביא עלופ טימ ןיוש טָאה רע ןוא ...קיטכיר ,ָאי :טנָאמרעד ךַײלג ילורס
 -מָאלק ,זָאלג עקידנעייגרעביא עלופ א ןסיגנָא ןעמונעג ןגיוא עקידנעייג
 טָאה רע ןכלעוו ,רעבשאמ עשיומ ראפ ,םענעי ראפ ,ןטייווצ ןראפ ,טשרעּפ
 .ןסעגראפ טינ ןיוש ריש טשרָאקָא

 -יוי רעסיוא ,רענייק .גָאט ןבלאה ךָאנ .קנעש ןיא ליטש ןעוועג זיא'ס
 ,לברא-דמעה עליוה ןיא שיט-ףיוקראפ ןרעטניה ןענאטשעג זיא סָאװ ,ןענ
 ךיז טָאה ,ןױשראּפ-טלעװרעטנוא ןשרעייגקידייל םעד ךיוא רעסיוא ןוא
 שּפיה ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,ילורס ןוא .ןזיוועג טינ ןיהא רענייק טציא
 רעטכער ןַײז ןופ רעגניפ א טריפעגכרוד לָאמעלא ןיוש טָאה ןוא ןפוליגעב
 -עג סעּפע ראפ ןיילא ךיז טלָאװ רע יוװ ,ןגיוא ענעגייא ענַײז ראפ טנאה
 -- ,רעגניפ םעד יא ,גנונערָאװ יד יא ןסעגראפ עקאט דלאב ןוא ,טנרָאװ
 -נָא יז טָאה ןוא זָאלג יד ןיושראּפ סעניוי ןופ ןעמוקאב טָאה רע זא ,ילורס
 ףא ךיז ןגעקטנא טכאדעג םיא טָאה סָאװ ,םעד ראפ ,ןטייווצ ןראפ טליפעג
 םעד קידנדאלנַײא ,ןָאטעג גָאז א טלמעד טָאה ,ןציז וצ לקנעב א
 ;ןטייװצ

 טָאה רעסַײמש רעד לַײװ ,רעבשאמ עשיומ ,טינ טנייוו ןוא טקנירט --
 עלא -- טלאטשעג רעַײא ןיא רָאנ ,ךַײא רָאנ טניימעג טינ ,ךיז טכאד ,ָאד
 ןַײז ןענָאק ןביוא ןופ יד יוזאַיו ,זעמער ןימ א :ןכַײלג רעַײא ערעדנא
 רעד ,ןילורס ,םיא רעהעג עשז סָאװ ...ןביוא -- עטשרעטנוא יד ןוא ןטנוא
 רעניילק א רָאג םיא זיא'ס זא ,ןביילג רע לָאז זיא ,רעסַײמש םענופ טור
 טייצמ סָאװ ,ךאז א ראפ ןעניד ןוא סעכילש סמענעי ןליפוצסיוא דעװָאק
 עליפא ןַײז לָאז ,טרָא קידִעװָאקעב ןייק טינרָאג רעביא ךרוד ריא טימ ךיז
 טָאה רע ןוא ,ןָא טינרָאג םיא טייטש'ס ...ןשטנעמ ןקידעװָאקעב רָאג א ןופ
 םיא טציז סָאװ ,רעד ,ןסיוו ליו רע ביוא ןוא ,ןופרעד סעכאנ םעניילק
 ןָאטעג ץלא סָאד ,ילורס ,רע טָאה -- רעבשאמ עשיומ -- ןגעקטנא טציא
 -וצסיורא ,טרעקראפ ,יידעק ,ןסירעגנַײרא לריוג ןַײז ןיא קיטש א ךיז ןוא
 ,עכָאגשאה רעד ןופ ,רעסַײמש םענופ טנאה רעד ןופ טור קיטש א ןסַײר
 -עג לכייס ןַײז וצ זיא רע טניז ,ילורס ,רע טגָארט ריא ףא סָאװ ,סע טסייה
 ןוא טסיזמוא ןשטנעמ טבייה יז יװ ,קידנעעז ...ץראה עסעמע סָאד ,ןעמוק
 ןלעטש טלָאװעג לָאמניײא ריא ךיז רע טָאה ,קידעריומ סעכָאראמ טפראוו
 -רעד טינ יז ןוא טַײקכעלדײמראפמוא ריא ןגעק ןפמעק קידנלעוװ ,געוו ןיא
 ,םיא בילוצ טינ ןָאטעג סָאד רע טָאה רעשפע ןוא ...ריקליוו ןייק וצ ןזָאל
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 םיא רע ףראד דָאס א) סָאװ ,ןיזול רעדֹורב ןַײז בילוצ רָאנ ,ןעשיומ בילוצ
 ?אה ...רעַײט רעייז ןוא רעייז םיא זיא רענעי (ןגָאז ָאד

 קנּוװ א טימ ןָאטעג גערפ א עניוי טָאה -- !טרָאד רע טעקאה סָאװ --
 קנּוװ ןטימ טנגונאב טינ ךיז טָאה רע .ןיושראּפ ןטקישעגרעטנוא ןַײז אב
 לברא-דמעה יד ןיא שיטיףיוקראפ ןַײז רעטניה ןופ סיורא ךַײלג זיא ןוא
 -עג ןוא ןעקנורטעג ןוא ןסעזעג זיא ילורס ּוװ ,טרָא םוצ ןעגנאגעגוצ ןוא
 .ןיילא ךיז טימ ךערּפשעג םעד טריפ

 ,םענייא טימ טרָאד רע טעבעב סעּפע ,טרָאװ א טינ טייטשראפ רע --
 ,טור ,שטַײב ,ךָאל א -- דָאס א :רע טגָאז סעּפע .רעבשאמ עשיומ א טימ
 .סָאװ טסייוו ערעילָאכ יד ןוא עלעקעטש ,ץימש

 -ונראפ טרָא סמענעי עניוי טָאה -- ,ךימ זָאל ןיא ?טינ טסייטשראפ --
 .טגיילעגוצ רעוא ןא דייר סילורס וצ ןוא טצעזעגוצ ךיז ,ןעמ

 סעצײלּפ ענַײז רעטניה סָאװ ,קידנקוק טשינ ,ילורס טָאה -- ,יוזא --
 לָאזס טנאה סעמעוו ןיא ,ןַײז וצ טור א זא ,יוזא -- ,טצעזעגרָאפ ,ךיז טוט
 טניימעג ןוא ,דעװָאק םעניילק א רָאג ראפ ךיז ראפ ילורס טלאה ,ןַײז טינ
 ,םיא ןגעקטנא טציא טציז סָאװ ,רעבשאמ עשיומ לָאז -- ָאד רע טָאה
 לָאמא זיא סָאװ ,סָאד רָאנ ,ןריפסיוא סעכָאלוצ ןוא זירּפאק ןייק טינ ןסיוו
 םיא טייטש'ס ,סָאװ ַײא ..טדערעגּפָא ןעועג בוטש סיזול ןיא ייז ןשיווצ
 ,ןיילא עשיומ ,רע ןוא ,ןגָאז טלעוו יד טעװ סָאװ ןוא ,עדירעי א'ס ,ןָא טשינ
 עמ ,עליימ ,אנ זיא -- ,ןרערט רָאנ ,טינ רעטרעו ןייק ראפרעד ןיוש טָאה
 רָאג ןבָאה סָאװ ,עניוזא ןעזעג ןיוש טָאה עמ :סרעגרע ןעזעג ןיוש טָאה
 -ּפָארא ןענַײז סָאװ ,עניוזא ךיוא ןוא ,ןרעוװּוצנָא סָאװ טאהעג טינ לָאמנייק
 -ציא טלאפ ,עשיומ ,רע רעכלעוו ןופ ,ךייה רערעכעה ליפ א ןופ ןלאפעג
 א ןכאז עניוזא ןענַײז ,ילורס יװ ,רע יװ ,עניוזא ראפ ,סלאפנלא ...רעט
 טָאג ןייק זיא רע שטָאכ -- וצ םיא רע טגָאז סלאפנלא ןוא .עליפט עּפאנק
 ...ןרעװ טרעהרעד ץעגרע טעוװ ןייוועג ןַײז זא -- ,טינ

 ,טַײװ ןיוש טלאה רע זא ,ןעמיס א זיא ,ונ ?רעטַײװ טנייוו רע ,אה --
 "וצ ןייג ךיז ףראד ןוא ןריולראפ ּפָאק םעד טָאה ,ןעקנורטאב זיא רע זא
 ,טינא סָאװ ,ילורס ,רע עקאט רָאנ ,עשיומ טינ ,ןיינ ,עשיומ ,רע -- ןראּפש
 עטכעלש א ןבָאה ןוא רעקיש ראפ ןעמענָא םיא קנעש ןיא ָאד ןעמ טעװ
 ,םיא ןגעוו גנוניימ

 ןעניושראּפ רָאֹּפ א ןעזרעד ןוא טיירדעגסיוא ךיז רע טָאה -- ,אה --
 ןגָאז ריא טעװ סָאװ ,ןדַיי ,אה -- ,ףעטוש ןַײז טימ ןעניוי -- ךיז רעטניה
 םייהא ךיז ןָאק'מ ביוא ,עקאט ךַײא אב ,ָאד ךעיוקימ ?ןגיילוצ ךיז ךעיוקימ
 ?ןבַײלקרעד טשינ ןיוש

 רָאנ טָאה רע ביוא -- .ןָאטעג גָאז א עניוי טָאה -- ?טינ סָאװראפ --
 .רעגעלטכאנ ראפ ןוא ןשיק ןוא ּפָאק ראפ ןלָאצאב וצ טלעג

 ךיז ילורס טָאה -- ?טלעג ןָא ,עשז סָאװ !רע טָאה עדאווא ,טָאה רע --
 ,ןעקנורטעג טָאה רע סָאװ ,קנארטעג ןראפ ,סנטשרע ,יא ןלָאצעצ ןעמונעג
 ןפא עקאט ,דלאב ,ָאד םיא טעװ עמ סָאװ ,רעגעלעג ןראפ ,סנטייווצ ,יא
 ,ןגיילרָאפ ,טרָא
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 "רעביא ןכָאנ ךיוא ןוא ;ךעלריטאנ ,טלָאצעגרעביא ןוא טלָאצעג טָאה רע
 -ראּפ סעניוי אב זא ,ליפיוזא ןבילבעג ךָאנ טנאה רעד ןיא םיא זיא ןלָאצ
 ,רעטצניפ רעד ןיא ץאק א אב יװ ,טלקניפעצ ןגיוא יד ךיז ןבָאה ןיוש
 סָאװ ןיא ,סָאד ,עקיזיר םוש ןָא ,ןעמוקאבנַײרא ָאד ןָאק רע זא ,קידנעעז
 .טלעג -- קידנעטשאב ךיז טקיטיינ רענייא אזא

 ,ןיושראּפ םוצ ןָאטעג גָאז א עניוי טָאה -- ,ןעכָארב וצ ּפָא םיא ריפ --
 -גווּורּפ ,טָאה ילורס לַײװ ,ןעמונעגנָא טנאה א ראפ ןילורס טָאה רענעי ןוא
 קירוצ טזומעג ךַײלג ךיז ,ןבייהפוא לקנעב ןופ ןוא ןלעטשפוא ךיז קיד
 .טכיװעגכַײלג ןקיטיינ םעד ןוא ךעיוק ןייק קידנבָאה טשינ ,ןזָאלּפָארא

 ןזָאלסיורא רָאנ ,טספראד וד סָאװ ,םענ ,טסליװ וד סָאװ םיא טימ וט --
 עניוי טָאה -- ...קאשט ןטימ ןוא רעמזעלק טימ :יוזא ןוא יוזא םיא וטסלָאז
 עכלעוו ,קנּוװ טימ בלאה ,רעטרעװ טימ בלאה ,טגָאזעגנָא ןיושראּפ ןַײז
 ...ןענאטשראפ קירעהעג יו טָאה ,סיוא טזַײװ ,רענעי

 ןיא ,גניר ןטירד ןופ קע ןא ןיא ,טַײװ טשינ טניוװעג טָאה עכָארב
 ,ןפיוה עסיורג ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה רעזַײה יד ּוװ ,טקוראפ סאגרעטניה א
 רעטניה קידנעייטש ,סָאװ ןוא ,רעצעלּפ-טסוּפ יװ ,ןעזעגסיוא ןבָאה סָאװ
 אזא ןיא ,טרָאד ןא ,ןביילג טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה ,סנקראּפ ערעייז
 -רעסָאװ א רעדָא בוטש א ןעיוב ךיז ןלאב א ןעוועג רעוװ זיא ,טַײקטקוראפ
 ,ןעיניב רעדנא זיא-טינ

 ראפ ןוא ןעלערעּפ א ראפ לטרעי-ץוש א ראפ טנידעג טָאה קעה רענעי
 סָאװ ,טנָאמרעד לָאמנייא ןיוש ןבָאה רימ עכלעוו ןגעוו ,ןעכעווָאיליא רעד
 א ןופ רעטַײװ סָאװ ןוא רעטצניפ רעד ןיא ךעלטפעשעג ערעייז ןעוט
 סָאװ ,ןדיימ יד ןטלאהעגסיוא ןעמ טָאה טרָאד .טלעטשראפ גיוא סנשטנעמ
 עטשטנעבעג סָאד ןעכעווָאיליא ראפ טרָאד ;"ןבָאה , ןזיב ,"טייצ רעד ףא,
 ,"םירייזמאמ , ןוא ?ךעלקויטיּפ , עריא טימ ןייגאב ךיז ןענָאק וצ ףא טרָא
 םינימ עניוזא ףא יז ןטלאה טימ .הד ,עניוזא טימ ןייגאב ךיז טגעלפ יז יו
 ןבעגּפָא סעיש עגנאל ןָא ןוא ןרעוו ןירג ןוא לעג ךיג ןגעלפ ייז זא ,טסעק
 סָאװ ,ערעדנא ראפ ךעלרעגעלעג ערעייז ןעַײרפאב וצ יידעק ,סעמָאשענ יד
 ,ןטַײבראפ ייז ןעמוק

 יו ,עקרעדנָאב יד עכָארב -- עכָארב ךיוא טניוװעג טָאה טרָאד טָא
 ןיא סָאד רָאנ ,רעדנָאב א זיא ןאמ ריא לַײװ ,טשינ -- ןפור יז טגעלפ'מ
 םעד סָאװ ןוא ,עסָאנראּפ רעכעלדנעש ריא ןופ טמאטש סָאװ ,ןעמָאנ-דנאש א
 ,םימַײט עסיוועג רעביא ,רימ ןליוו טרָאװ םעד ןופ טַײטאב ןכעלטנגייא
 .ןרעלקרעד טינ ָאד

 וװעטמָאי ,סעבאש לייטנטסרעמ ּוװ ,"לזַײה , א ןעכָארב אב ,רעציקעב
 עכעלטנגוי ,ךעלטניב עצנאג לָאמא ,זַײװקיצניײא לָאמא ,ןזַײװ ךיז ןגעלפ
 -סיוא ןענַײז ?ךעלדיימ , עקידנעטשאב עקינייא עכלעוו בילוצ ,סעכָאלעמלאב
 ןבָאה עקידנעטש יד ביוא ןוא .עריד טימ ןוא טסעק ףא ןרָאװעג ןטלאהעג
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 ןוא סעלערעּפ וצ ךיוא ןדנעוו עכָארב ךיז טגעלפ יוזא ,טגינעג טינ לָאמא
 ...ףליהטימ ךָאנ סטלָאצעג ןיילק א ראפ ןעמאדווערע ןוא ןעמא סעכעווָאיליא

 יד ;קנעש רעטזָאלראפ א יו ,עלכוט טקעמשעג טָאה בוטשרעדָאּפ יד
 עילעטס יד ;ןבירעגּפָא גנאל ןיוש קניט רעד רעדָא ,טעוועקניטעג טינ טנעוו
 ןייק בוטש ןיא ןוא ,ןטלאּפש ןיא ןוא רענערָאפעצ א ליד רעד ,קירעדינ
 -יוזא קנעב ךיוא ,שיט רעטצעוועילבוהעג-טכעלש רעגנאל א רעסיוא ,לבעמ
 טמוק ייז ביוא ,רעכוזאב יד ראפ טנעוו יד ףא ךעלדליב רָאַּפ א רָאנ ןוא .ענ
 .ןקוקראפ וצ ךיז סָאװ ףא ןבָאה ןלָאז ייז ,ןטראוו וצ לָאמא סיוא

 -לסקא ןוא דרעװש א טימ רעסייק רעשיסור רעווארב א :סנייא דליב
 טלאה ,ךעלאמ ןשיקָאבול א אב יװ ,םענָאּפ קיכלימיסַײװ א טימ ,ןדנאב
 -אק סופ א םענייא ןוא טנאה א רענייא ןיא עקשטנעה א ןוא רעוויק םעד
 ..טלעטשעגסיורא שירעלאוו

 טקוק ןוא טייטש -- ןרעדולּפ ענירג ,עטיירב ןיא קרעט א :ייווצ דליב
 ןימ א ןופ ,רעסאוו ןופ ףוא טייג סָאװ ,עווייקענ רעטעקאנ א סעּפע ףא
 -וקעגסיוא ייז זיא'ס זא ,רעכוזאב סעכָארב סלייטנטסרעמ סָאװ ןוא ,ןייסאב
 .טדנעוועג ןקילב ערעייז ,יורפ רעד טָא ףא ,ריא ףא ןבָאה ,ןטראוו וצ ןעמ

 -רעד טגעלפ יז זא -- לבַײװ ךעליירפ-ךיוה קירעיקיסַײרד א-- עכַארב
 םיא וצ יז טגעלפ יוזא ,טלעטשעגנָא ןיהא ןגיוא יד טלאה רענייא יװ ,ןעז
 -רעטנוא ןוא שימייה ןָאט גָאז א ןוא ,ןטניה ןופ ןָאט ערָאט א םיא ,ןייגוצ
 :שירעריפ

 רָאנ ןעמ טָאה ןקוק ןופ -- .ןגָאז יז טגעלפ -- ?יוזא רע טקוק סָאװ --

 ןזַײװנָא םיא טגעלפ יז ןוא -- ...ַײרפ ןַײז טעװ דלאב ...ליומ ןיא ענוילס

 ןיושראּפ רעד ןכלעוו ףא ,רעמיצ ןטייוצ ןיא טריפ סָאװ ,ריט רעד ףא
 .טראוועג ןיילא גנאל ןופ ןיוש ,ןעגנוזַײװנָא עריא ןָא ,טָאה

 ,טעב טרָאס ןסיוועג א ףא ,רעמיצ ןטייווצ ןיא ,טרָאד טגעלפ ןעמענפוא
 -פולעג טשינ טימ טקעמשעג טָאה'ס עכלעוו ןופ ,ןעיורפ טרָאס רעסיוועג א
 ייז ןופ ןוא םידָאגעב ןוא שעוו רעביוז קירעביא טינ טימ ,בוטש רעטרעט
 ,םילָאכַײמ עשינָאצּפאק עקיליב ןוא עפראש סעּפע טימ -- ןיילא

 ןעמ טגעלפ ,רעקינייו רעכוזאב ןעװ ,גָאט ןקידעכָאװ א ןיא ,לָאמא
 -ָאפ ןיא ,רעִירפ :ןעגנערבראפ רעגנעל סָאװטע דנוק א טימ ןביולרעד ךיז
 -רעד ,ןגיילפורא זדלאה ןפא םערָא ןכעלמעראוו-טעקאנ א םיא ,רעמיצרעד
 ...קעווא ,ןַײזנעמאזוצ ןרעגנעל ףא ,רעמיצ ןטייווצ ןיא םיא טימ טשרע ךָאנ
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 ןעכָארב וצ גָאט ןלעה ןטימניא טציא ךיז טָאה ןיושראּפ סעניוי זא
 בוטש ןיא עקידנעטשאב סעכָארב ןופ רענייק טלמעד זיא ,טלעטשעגנַײרא
 -ָארב וצ ןָאטעג קנּוװ א טָאה ןיושראּפ רעד יװ םעד ךָאנ רעבָא .ןעוועג טינ
 סָאװ ןוא טכארבעג טָאה רע ןעמעוו ,ןייטשראפ וצ ןבעגעג ריא ןוא ןעכ
 א ןיא ןָאטעג זָאל א ךַײלג ךיז יז טָאה יוזא -- ,ריא ןופ ךיז טרעדָאפ'ס
 ףא ,ןעכעוװָאיליא ןא וצ רעדָא ,ןעלערעּפ וצ ,ףיוה ןטירד א ןיא ,ןטייוװצ
 ןענופעג טָאה יז זא ןוא ,עקיריא ןא ענייא ןפור וצ רעהא ןוא ןכוזוצּפָא
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 ןילורס וצ ןעמוקעגוצ ךַײלג ענעי זיא יוזא ,טכארבעגנַײרא בוטש ןיא יז ןוא
 ,לכַײמ שינָאצּפאק-ףראש א ןופ ךעייר א טימ ןוא ליומ טעּפָאסראפ א טימ
 :ןָאטעג גָאז א ןוא ,ןסעגעגּפָא גנאל טשינ טשרע

 ?רעטעפ א טרעגאב סָאװ --

 ריא ףא ןָאטעג קוק א ענושעמ ילורס טָאה -- !טינרָאג -- ?ריד ןופ --
 ,קידנעייטשראפ טשינ ,ןפייר יד יװ ,ןעגניריוא עניד עסיורג עריא ףא ןוא
 .רע ליוו ןפָאלש ,טעב א -- .םיא ןופ ליוװ יז סָאװ

 -ידנעטשאב סעכָארב טָאה -- :..ןָא רעדָא ,טימ ?סע טסייה ,ןעילויל --
 ףא טנאה א ןגיילפורא טוּורּפעג ַײברעד ןוא ,ןָאטעג גערפ א ךערפ עק
 ןגיוא יד ןיא םיא טנעָאנ רָאג עסַײמ-סאשעב ןוא ןקאנ-ןוא-זדלאה סילורס
 יז טָאה ,טײרדעגּפָא ךיז ןוא טזָאלעג טשינ ךיז טָאה ילורס זא .ןקוקנַײרא
 ןעוועג טינ זיא ילורס יװ סָאװ ,סניוזא סעּפע טמױרעגנַײא רעוא ןיא םיא
 ךָאד רע טָאה ,ןכאז עכלעזא ןופ טַײװ טינ גנאל ןיוש יו ןוא ןעקנורטאב
 סעּפע ךָאנ ןופ יו יא ,טרעטכינעגסיוא יוװ יא טליפרעד ךיז עלַײװ א ףא
 ,טרעקישראפ

 -נעענ ךָאנ ןוא ןָאטעג גערפ א עקידנעטשאב סעכָארב טָאה -- ?אה --
 .טגָאזעגנַײרא רעיוא ןיא סעּפע םיא רעט

 טָאה רע .טרעטַײלעגסױא ןגיוא יד עלַײװ א ףא ךיז ןבָאה ןילורס
 רע טָאה סעּפע זא ,טליפרעד ןוא בוטש רעד ףא ןקוקמורא ןעמונעג ךיז
 טינ יא זיא'ס ּוװ ,טרָא ןא ןיא סעּפע זא :ןפָארטעגנַײרא קירעהעג טינ ָאד
 ךיז טָאה רע .ןעשעג סטוג טינ סעּפע םיא טימ ןָאק'ס יא ןוא קידנעטשנָא
 ,ןטלאה טנָאקעג טינ ךיז ןעניז ןרָאלק םאב ןוא טשרעהאב טינ גנאל רעבָא
 ןוש רע טקנעדעג ,ןעמוקעגרָאפ רעטַײװ םיא טימ זיא'ס סָאװ זא ,יוזא
 .רעכיז טינ בלאה ןוא ָאי בלאה ,שעטשוטעמ ,ךאווש

 ,יורפ רענעי טימ טעב א ןיא ןגיל ןפָארטעג ךיז טָאה רע זא ,ךיז טכאד
 ןוא ליומ ןטעּפָאסראפ ןטימ טנגעגאב ןטונימ עטשרע יד םיא טָאה סָאװ
 טָאה ,ךָאנרעד .עקידנעטשנָאמוא סָאד רעוא ןיא טמױרעגנַײא םיא טָאה
 ןגיובעגרעביא ןייטש ןעזרעד רע טָאה ,יורפ רעד רעסיוא ,זא ,טכאדעג םיא
 רעד רעטנוא קנעש סעניוי ןופ םיא טָאה סָאװ ,ןיושראּפ םענעי טעב ןרעביא
 רע זיב ,טַײצ עצנאג יד סָאװ ןוא ,טכארבעג ןעכָארב וצ ןוא טריפעג טנאה
 ךיז ןעכָארב טימ סעצײלּפ ענַײז רעטניה רע טָאה ,ןעמוקעגוצ טעב םוצ זיא
 -ידנעטשאב סעכָארב רעד ךיוא ןוא -- םערוב-םערוש -- טעדיוסעג סעּפע
 -גוזַײװנָא ענעדיישראפ ןוא ןעקנּוװעג ןדיישראפ םוראי-ןטניה רע טָאה רעק
 ןגיילאב ,ןריפ םיא יװ ,ןייגאב םיא טימ ךיז לָאז יז יוזאיו ,ןבעגעג ןעג
 .ןַאט וצ םיא טימ רעטַײװ סָאװ ןוא

 יד ןיא םיא טָאה ןיושראּפ-עניי רעד זא ,טכאדעג ךיוא םיא טָאה'ס
 א יװ ,םיא רע טָאה ,טפראדאב טָאה רע ןעוװ זא ןוא ,טכוזעג סענעשעק
 -יב א עדאווא'ס -- עליפא ןוא ,טרעקעגרעביא טַײז ףא טַײז ןופ ,ץָאלק
 טשער סָאד ןעמונעגסיורא םיא אב טָאה רענעי ןעוו רָאנ-- ןגָאז וצ ןעיאז
 ,םיא רע טָאה ,ןעניוי טימ ךיז ןלָאצעצ ןכָאנ ןבילבעג םיא זיא סָאװ ,טלעג
 טרָא ןַײז ןוא ,טרעדַײלשעגּפָארא טעב ןופ ,ךיז טכאד ,סעינָאמערעצ ןָא ןיוש
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 ןשיװצ זיא'ס רעטַײװ סַאװ ןוא ,ןעמונראפ רעקידנעטשאב סעכַארב ןבעל
 ...ןגָאז וצ ןעיָאזיב א עדאווא ןיוש זיא -- ןעשעג ענעי

 טַײצ לקיטש א זיא רע יװ ,םעד ךָאנ זא ,טכאדעג רעטַײװ םיא טָאה'ס
 ןפא ןגיל ןופ ןוא ,ןגעלעג דרע רעד ףא ,רעטרעגלאוועגּפָארא ןא ,יוזא
 רע טָאה יוזא ,ןרעטכינסיוא ןעמונעג ךעלעמאּפ ,ךעלעמאּפ ךיז רע טָאה ליד
 ןופ ןעמוקעגנָא ,ןעניושראּפ סעּפע טלופראפ ןבָאה בוטש יד יװ ,ןעזרעד
 ,רעד יו ,עניוזא ייז עלא ןוא ,ןפיוה עטקוראפ ענעי ןופ ןוא סאג רענעי
 -ָארב יו סעּפע ךיוא ןוא ;טכארבעג ,ןעכָארב וצ ,רעהא םיא טָאה רעכלעוו
 טימ ,ךעלדיילק עקידרעבאלש טימ ,עסאמ א ,ןעיורפ עקידנעטשאב סעכ
 עכָארב ןוא ..ןפייר יד יװ ,ןעגניריוא טימ ,ךעלטפָאק עטעיליּפשעציזיול
 טכַײקעג ןוא טּפַײנקעג רעבַײל יד ןיא ךיז ןבָאה סעכָארב עניוזא ךָאנ טַימ
 יז ןבָאה ,דרע'רד ףא ןגיל ןעזרעד םיא ןבָאה ייז זא ןוא ,רעטכעלעג ןופ
 ןעלבצנאמ יד םיא ןבָאה ךָאנרעד ...ןפורעגנָא רעטרעוו עכעלדנעש טימ םיא
 -נָא םיא ,געוו ןיא ןטכירסיוא ןעמונעג םיא ןוא טלעטשעגפוא דרע רעד ןופ
 -עגסיוא עציליטָאּפ רעד וצ קעשאד ןטימ ,טרעקראפ ףא לטיה סָאד ןָאטעג
 -ָארב יד ,רעבַײװ יד ןבָאה טלמעד ...טיילאבסיורא ריט רעד ןופ ןוא ,טיירד
 קראטש ןעמונעג ,עטגערעגפוא טשרעמיולק ןיוש יו ןוא סאק טימ יװ ,סעכ
 :ןרעהרעד ןלָאז ןסאג עטסטנעָאנ יד ןוא סאג עצנאג יד זא ,םיא ףא ןעַײרש

 .!דיומ א וצ גָאט ןלעה ןטימניא ..!עריוק !ףעיונ --
 ךיז ןענַײז סָאװ ,ערעדנא רעטעּפש ןבָאה -- !דומ א אב טּפאכעג --

 םוצ .!זָאלּפָארא ןזיוה יד םיא ןעמ לָאז -- :ןגירשעג ,ןפָאלעגנָא סאג ןופ
 !ךערעט רעטלא אזא ,םיא טריפ ,םיא טמענ !װָאר

 רעטפו ,ןיושראּפ רעד סַאװ ,ךָאנ טוג ...ןעיָאזיב א ןעוועג עדאווא'ס = -
 ןעמונעגקעווא טינ שטָאכ טָאה ,טקידיילעגסיוא סענעשעק יד ןילורס טָאה
 ןיא ,סיוועג ,םיא טָאה רע .טאהעג ךיז אב טָאה ילורס סָאװ ,ךאמּפָא םעד
 טָאה ,טַײטאב ןוא טרעוו ןַײז ןופ קידנסיוו טינ רעבָא ,ןטלאהעג טנאה רעד
 ןייק ךיז ןבָאה טרָא ןפא סָאװ ,ךיוא שטָאכ טוג .טרעקעגמוא קירוצ םיא רע
 -ראפ טנַאקעג םיא ןטלָאװ סָאװ ,ןפָארטעג טינ םינָאלאב ערעקיציה רעמ
 אזא ,למעזעג אזא םיא םורא ןכאמ ןוא טָאטש רעטנעצ ןיא ןרעקיש א ןּפעלש
 ענעסאכ רעכַײר א אב יװ ,רעסערג ןַײז טנָאקעג טלָאװ סָאװ ,ףױלעגנַײא
 םיא טָאה'מ סָאװ ,רימ ןגָאז ,שטָאכ טוג .עַײװעל רענעעזעגנָא ןא אב רעדָא
 -ילה עניוזא ןיא לָאמא טוטימ יװ ,סעניויזיב ערעסערג ךָאנ ןָאטעגנָא טשינ
 -אק יד רעביא טרעק עמ רעדָא ,ןזיוה יד ּפָארא עקאט טזָאלימ ןעוו ,רעז
 ןפא ןרעדעפ טימ ּפיז א ןָא ךָאנ טוט עמ ןוא ,טַײז רערעדנא רעד ףא עטָאּפ
 .ריטלבאט ןכעלדנעש םוצ ןוא ץוּפ םוצ ,ּפָאק

 -ייװ טימ ןוא טכַײל יו רעבָא ...ןפערט טנָאקעג טָאה סָאד ךיוא ,ָאי
 א טלָאװ ךָאד ,ןעמוקעגּפָא טינ דאראּפ-דנאש ןַײז זיא ילורס למוט קינ
 -אב ראפ ןטלאה טנָאקעג ךיז ,ןעזעג םיא טלָאװ רע ןעוו ,רעקנעש עניוי
 רָאנ אב ןוא םעליוא ןרענעלק םעד אב ,יוזא רָאנ עליפא לַײװ ;טקידירפ
 ןעוועג דליב סָאד ןיא ,ןעיירדסיוא טַײז רערעדנא רעד ףא קעשאד םעד
 -עגסיוא ןא ,טנַאמרעד רעטעּפש םעד ןיא ךיז טָאה רע ןעוו ,ילורס זא ,גונעג
 .ןרעדיושפוא םיא לָאז ,רעטרעטכינ
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 ךיז רע טָאה ,ןגירשעג םיא ףא טָאה עמ סייב יװ ,טקנעדעג טָאה רע
 יװ ,לָאמעלא ךיז ןוא טלקאוועג ךיז טָאה רע ,ןטלאהעג סיפ יד ףא ךאווש
 רע זיא לָאמ עקינייא ןוא ,ןלאפעג טשינ ריש ,ןגָאלשעגנָא ,ןייטש א ןיא
 -נומעגפוא םיא ןבָאה ,םיא םורא סָאװ ,ןעיירשעג יד ןוא ,ןלאפעגמוא עקאט
 לָאמארעדיוו יידעק ,טלעטשעג סיפ יד ףא רעטַײװ ךיז טָאה רע ןוא ,טרעט
 ,ןלאפוצמוא רעדיוו ןוא ןעקיטָאּפס וצ ךיז

 ןעמוקעג זיא רע זא ,יוזאַיו ,ךיוא טקנעדעג רע זא ,ןרעווש געמ רע
 ןא רע זיא ,ןיהא ןייגרעד קידנענָאק טינ ןוא ,םייה ןַײז ןופ ,סאג ןַײז ןיא
 -עגוצ לָאמעלא ןזיא ,ןלאפעגקעווא ןקראּפ א סעּפע ןבעל רעקיטכעמנָא
 -עגמורא םיא טָאה סָאװ ,לדער םוצ רעטנאקאב א ,רעשימייה א ןעגנאג
 זיא רע יוויוזא רעבָא :ןייטשפוא ףא טנאה א טגנאלרעד םיא ןוא ,טלגניר
 טינ םיא זיא טרָא ןופ זא ,ןעזעג טָאה רענעי ןוא ,ךאווש ןוא רעווש ןעוועג
 םעד ןוא עקירעגַײנ יד ןבַײרטעצ טוװּורּפעג ךיז שטָאכ רע טָאה ,ןריר וצ
 .םיא םורא םעליוא ןשירעייגקידייל

 -עצ ?ןעזעג טינ ָאד ריא טָאה סָאװ ?טלעטשעגנָא ךיז ריא טָאה סָאװ --
 -עג עקימורא יד וצ רעטנאקאב ןוא רעשימייה רעד טָאה -- !ךיז טייג
 לָאק סָאד ןענעקרעד וצ טכאדעג ןילורס ךיז טָאה לָאמ עלא ןוא .ןגירש
 ,ןפורוצנָא ןעמָאנ םאב טסּוװעג רעכיז טלָאװ רע ןכלעוו ,ןטנאקאב םענופ
 -סיורא טנַאקעג טינ םיא רע טָאה טַײקכאוש רעכעלרעקיש סעמכאמ רָאנ
 יד ףא ןעיָאזיב ראפ רָאנ ןיילא םיא רע טלָאװ ,ָאי עליפא ןעוו ןוא ,ןדייר
 .טכארבעג טינ ןּפיל

 ,ךעלגעמ ,ןענַײז עכלעוו ,טַײל-יזול יד ןופ עקינייא ןעוועג ןענַײז סָאד
 םיא טָאה לָאמ שרעדנא ןא ןוא .ןעגנאגעגַײבראפ סאג יד טלמעד דָארג
 םיא רעביא ךיז טָאה יזול ןיילא זא -- ,ייוו-יוא ,ייוו-יוא -- ,טכאדעג
 רעכלעוו ראפ ,טרירעגנָא טנאה רעטכַײל א טימ םיא ןוא ןגיובעגרעביא
 ןופ ּפָאק םעד עליפא טייהרערעקיש ןוא טמעשראפ רָאג ,רָאג ךיז טָאה רע
 .ןעז טינ עשוב ןַײז ןיא םיא לָאז רענעי ,טעװערעקעגּפָא םיא

 ךָאד רָאנ ,ךאווש-בלאה ןעָאש-רעקיש ענעי טָאה ילורס ,טרָאװ ןייא טימ
 -וקעגרָאפ סיוועג ףא זיא סָאװ ,סָאד טקנעדעגראפ טָאה רע :טקנעדעגראפ
 ;ןעמוקרָאפ לָאז'ס ,ןעוועג ךעלגעמ רָאנ טלָאוו'ס סָאװ ,סָאד ךיוא ןוא ,ןעמ
 טעב ןפא ,רעקידנעטשאב סעכָארב טימ זיא רע זא ,ךאז אזא ,לשָאמעל ,יוו
 ...ןגעלעג דלושמוא ןיא ,קידנגיל

+ * * 

 -רעד עסַײמ רעד טָא ןופ יזול ךיז טָאה רעטעּפש געט עקינייא טימ
 -עג טשינ טָאה סָאװ ,ןילורס ןופ ןיילא עקאט -- ?ןעמעווװ ןופ -- ,טסּוװ
 טנקיילראפ טשינ טָאה רע ןוא ןרעדנא ןא ךרוד ןייגרעד לָאז יז זא ,טלָאװ
 -גייר טװּורּפעג טינ עליפא ךיז ןוא ןטלאהאבסיוא טינ טארּפ םוש ןייק ןוא
 ,רעקידנעטשאב סעכָארב טימ ןַײזנעמאזוצ ןופ ,דלוש-קעּפָאס רעד ןופ ןשאוו
 ,טביילגעג קינײװ רָאג ,ןסייוו רימ יו ,טָאה ןיילא רע רעכלעוו ןיא
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 טָאה רע .טפעלּפעג ןבילבעג רע זיא ,טרעהרעד סָאד טָאה יזול זא
 זא ,טסּוװעג טָאה רע סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ .טגָאזעג טינרָאג רעבָא
 זא טארפיב ,לכימ-עסַײמ רעד ןופ טכארבעגפוא גונעג ךיוא יוזא זיא טָאטש
 סָאװ ,עלא ףא ןוא םיא ףא קעלפ א טפראוו סָאװ ,ךאז אזא טציא טמוק'ס
 -רָאג רע טָאה ךָאד ,טסּוװעג סָאד טָאה יזול שטָאכ :םיא וצ טנעָאנ ןעייטש
 רעכיז ,סעמע ,זיא רע .ןפרָאװעגסיױא טינרָאג ןילורס ןוא טגָאזעג טינ
 רע טָאה דייר סילורס ןופ לַײװ ,ןפראווּוצסיוא סָאװ ָאטינ זיא'ס זא ,ןעוועג
 טינ ,ןיהא טעשזדנָאלבראפ רע טָאה ןליוװ ןַײז טימ טינ זא ,ןענאטשראפ
 טנאה יד--ַײברעד טנאה עקיטַײז א זיא ָאד זא ןוא ,רעהעג'ס ןיהּוװ
 -רערעקיש ,ןקעוװצ עסיוועג בילוצ טָאה סָאװ ,רעקנעש עניוי א םענייא ןופ
 טלָאװ רערעדנא ןא ןעוו ,ךָאד ןוא ,רעכיז -- סָאד ,ָאי .טריפראפ םיא טייה
 סעמוראט ןוא סענַײט טימ סיורא טרָאפ רע טלָאװ ,טרָא סיזול ףא ןעוועג
 ילורס יוװ ,סָאװ ,עניוי א יװ ,אזא אב ךָאנ טארפיב ,לאלכיב ןעקנירט ןראפ
 עכעלטנרָא ןעמעוו טימ ,אזא טינרָאג עניוי רעד טָא זיא ,טנַאמרעד טָאה
 טינ לעוװש ןַײז עליפא ,םיקַאסא זיא-טיניערעסָאװ א ןבָאה ןפראד טַײל
 לױמ ןיא בייל םוצ סָאװ וצ זיא ,שטַײטס ,טנַײה ...ןטערטרעביא
 ?ןכירק

 עסַײמ יד טָאה רע רָאנ יװ ןוא .טגָאזעג טינ טינרָאג טָאה יזול ,ןיינ
 וצ טינ ןילורס יידעק ,טזָאלעגּפָארא ןגיוא יד רע טָאה יוזא ,טרעהעגסיוא
 ,ןילורס טימ גיוא ףא גיוא ןבַײלב וצ טינ רעגנעל יידעק ןוא ,ןעמעשראפ
 -יצ ןטייווצ ןַײז ןיא זיא ןוא םיא ןופ טעװערעקעגּפָא דלאב ךיז רע טָאה
 .קעווא רעקלא ןַײז ןיא ,רעמ

 ענייא סָאד סעמכאמ ,לקנוט בלאה ןוא ןיילק -- רעמיצ עטייווצ סָאד
 וצרעד ,טגנאלרעדנַײרא ןסיורד ןופ ןַײש קינייװ ךיוא יוזא טָאה לרעטצנעפ
 יידעק ,לגנעהרָאפ א טימ ןעגנאהראפ בלאה רעבירא סע ןעמ טָאה ךָאנ
 ,טָאטש לייט םענעי ןיא ךיז טריפ'ס יװ ,ןקוקנַײרא טינ ןלָאז ןגיוא עדמערפ
 רָאּפ א ,לשיט א סנייא -- לרעמיצ ןיא ...ןעגנאהראפ טינ רעטצנעפ יד ןעוו
 לָאּפ ןפא לצירבָאק טסָארּפ א ךיוא ,ןפָאלש םוצ לטעבקנאב א ,ךעלקנעב
 ילרפ לקניוו א סנייא ןבילבעג ךָאנ זיא םעלא םעד ץוכא ןוא ,טיײרּפשראפ
 ןלעטש ךיז ןענוואד םאב טגעלפ יזול ּוװ ,לבעמ ןופ טלעטשראפ טשינ ןוא
 .טנאוו רעד אב ,סעדעדיובסיה ןעווארּפ ןוא ערסע-עניומש

 -ראפ ריט יד ךיז ךָאנ רע טָאה יוזא ,ןַײרא ןיהא זיא רע רָאנ יו
 ןעמיס א -- ןסָאלשעגּפָא ךיז עלעטייק א טימ קינייװניא ןופ ןוא טכאמ
 לָאמעלא ילורס טָאה סיזול ןליוו םעד טָא ןוא ,ןיילא ןבַײלב ליוו רע זא
 טָאה טַײקטרעדנוזענּפָא ןַײז ןופ טַײצ רעד ןיא ןוא ,ןטלאהעג ךעלרע רעייז
 סָאד ןלָאז ערעדנא ךיוא זא ,ןעזעג ןוא ,טרעטשעג טינ ןיילא לָאמנייק םיא
 .ןָאט טינ

 רעטצנעפ א ךרוד רעדָא ריט א ךרוד ןיזול וצ טלמעד טלָאוװ'ס רעוו
 ןטימ טנעָאנ יוזא לקניוו ןיא ןייטש ןפָארטעג םיא טלָאװ ,טקוקעגנַײרא
 ,ריט א ןענעפע דלאב טרָאד ךיז ףראד'ס ךַײלג יװ ,טנאוו רעד וצ םענָאּפ
 לעלאּפסימ טָאה יזול ןעוו ,ָאש יד ןעוועג'ס ...ןַײרא ףראד רע ןענאווכרוד
 -עג ןפא רָאנ ,סיורא רעדיס ןופ טינ ,ןפיוא ןעווָאבראקס ןפא טינ ןעוועג
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 ןבער רעייז ןופ טגָאזראפ זיא רעוועלסארב יד יװ ,ןשָאל-עמאמ ןכעלנייוו
 .רעביא טייג ץראה סָאד ןעוו ,ןדנעו וצ ךיז ,ןעמכאנ בער

 -עג ךיז טָאה רע רָאנ יװ ,טגָאזעג יזול טָאה -- ,למיה ןיא עטאט --
 א שזא ,עקידעבעל א יװ טליפרעד יז טָאה ןוא טנאוו רעד ראפ טלעטש
 םעד טסגָארט סָאװ ,וד -- ,םיא וצ ריא ןופ ןייג ןעמונעג טָאה טַײקמעראוו
 סענָאװעל ,ןענוז ערעייז טַימ ,??סעמָאליוא י"ש , ענַײד ןופ עסאמ יד ןוא לָא
 ,םעטָא ןקילײה ןַײד ןופ סוכז ןיא זיולב ךיז ןטלאה עכלעוו ,ןרעטש ןוא
 םעד ןופ םַיורב ענַײד ביגראפ ...גנוקיטכעראב ןוא סעַײכ ייז טיג רעכלעוו
 -- ָאמָאדאָאה ןימ רָאפָא יו ,רעמ טשינ ןענַײז עכלעוו ,לפָאשאה םעליוא
 ..ןרעדָאפ וצ טינ עדאווא זיא ייז ןופ סָאװ ןוא ,דרע רעד ןופ ביוטש

 ,ערעדנא עלא ןשיװצ -- ,ןטעבעג יזול טָאה -- ,ןרעװ ןביגראפ לָאז --
 רענייא אזא ןעוו ,ריד ראפ ןָא ךיז טעז סָאװ .רעיקוב לכימ א יװ ,אזא
 -טנא רָאג ריד ,טגָאזעגסנייטשימ ,טַײקיטשינ רעצנאג ןַײז טימ ךיז טלעטש
 - יו זיא רעכלעוו ,םענייא ןופ טפאשרענגעק יד טרעװ א טָאה יצ ?ןגעק
 לָאז רע ,ריד ןופ טנאה רעד ןיא זיא סָאװ ןוא ,ןטָאנקעג רעּפעט ןופ םייל
 -ראפ טָא ןוא ָאד רע זיא טָא סָאװ ,טניוו א ייהעלע ,ןַײז טינ רעדָא ָאי
 טָאה ,יזול ,רע ןעמעוו ןופ ,לָאג ילורס יװ ,אזא ןכַײלגסָאד ...רע טדניווש
 ,ןעגנאגאב טינ זיא רע ביוא סָאװ ןוא ,טרעהעג סָאװ ,טרעהעג סָאװרַאנ
 טעװ ,ָאי עליפא ביוא ןוא ,טוג עדאווא ךָאד זיא ,ןעניימ ךיז טזָאל'ס סָאװ
 ןוא ,ןלאפ טינ לדנטָאש ןייק דעװָאק סנטשרעבייא ןפא ,עלילָאכ ,ךיוא ךָאד
 .קעלפ ןייק ,עלילָאכ ,דיילק ןַײז ףא

 ףא ןַײז טלָאװ רע ךַײלג יו ,ךיז ראפ יוװ ,יזול ,ייז ראפ טעב רע --
 ,ייז סָאװ ,ןָאטעג רע ךיוא טלָאװ ,רעכיז רע זיא ,טלמעד סָאװ ,טרָא רעייז
 טנאוו רעד ראפ ,טציא רע יו ,ךעלגעמ ,רָאג יז ןטלָאװ ,רעדיוו ,טלמעד ןוא
 יוזא ןוא ןרָאװעג טגָאזעג ךָאד זיא יוזא ...ןטעבעג םיא ראפ ןוא ןענאטשעג
 ןקוק ןוא וװערָא ןַײז זומ ןרעדנא ןראפ רענייא זא ,טלעטשעג טלעוו יד זיא
 -נא לַײװ ,סטכעלש רעדָא סטוג סנטייווצ ןופ ףעטוש א ףא יװ ,ךיז ףא
 םעוו ,למיה ןיא עטאט ,ןימאה םעִיק ןצנאג םענופ ןרעוו טלָאװ סָאװ ,שרעד
 ...שינרעגרע ןוא ימ ףא ןפאשעג טסָאה וד

 ראפ ליטש ,גנאל ןוא ,טגָאזעג יזול טָאה -- ,לכיומ ַײז ןוא ביגראפ --
 לַײװ ,ןגָאז וצ ךָאנ ןוא ךָאנ טאהעג ןצראה ןיא טָאה ,קידנעייטש טנאוו רעד
 ןביוהעגנָא םיא טָאה'ס ןוא טליּפשעצ םיא ךיז ןבָאה ןטולב עשירעטעבעג יד
 ןיא סָאװ ,םענייא ןופ יװ ,ןעמוקעגסיורא ,ץלעמשעג סיז א ליומ ןופ ןייג
 .ערעדנא טמעלק'ס סָאװ ,םעד ראפ ליפעגטימ ךיוא טָאה םעלק ןכעלשטנעמ

 טינ ןוא טנאוו רעד ראפ רעקידנגַײװש א ןבילבעג גנאל ךָאנ זיא רע
 רימ .ריא ןופ לייט א ןרָאװעג טלָאװ רע ךַײלג ,ןיײיגּפָא ריא ןופ טנָאקעג
 זיא יזול זא רָאנ ..טעבעג ןַײז טרעיודעג ךָאנ טָאה'ס לפיוו ,טינ ןסייוו
 ןופ טַײצ עצנאג יד ךיז טָאה ילורס ּוװ ,רעמיצ ןטשרע ןיא סיורא קירוצ
 סָאװרָאנ טלָאװ רע יװ ,ןעזעגסיוא רע טָאה ,ןענופעג טַײקנסָאלשענּפָא ןַײז
 טזַײװ -- ךעלסאנ סָאװטע םענָאּפ סָאד :טרעביוזעג עליווט א ןופ סיורא

 .ןטלעוװ ןעצ טימ טרעדנוה ַײרד 1
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 ןופ עָאנאה טימ יװ ןוא ,עטגינעגראפ ןגיוא יד רעבָא ,ןרערט ןופ ,סיוא
 ךיז ראפ טלעױּפעג סעּפע טָאה רע ּוװ ,טרָא ןא ןופ טמוק סָאװ ,םענייא
 ...לעווש עכיוה א ןגָאלשּפָא ןגנאל ךָאנ ,ערעדנא ראפ רעדָא

 ,טכירעגמוא ,ענדָאמ -- ןיזול וצ ןעגנאגעגוצ םעצולּפ ילורס זיא טלמעד
 ,ןסיוו טינ ןעמ לָאז טונימ א רעַירפ זא ,קַיייפ ןעוועג זיא רע לָאמ עלא יו
 טציא רע זיא יוזא -- ןפראווסיורא רעקידרעטעּפש רעד ןיא טעװ רע סָאװ
 ,ןטעבעג ןוא ,טקערטשעגסיוא ריּפאּפ א סעּפע טימ ןיזול וצ ןעגנאגעגוצ
 .ןעמענקעווא םיא סָאד לָאז יזול

 .טגערפעג יזול טָאה -- ?סָאד זיא סָאװ --
 סיזול טימ ןסָאלשעג גנאל טינ טָאה רע סָאװ ,ךאמּפָא רעד זיא סָאד --

 ןבירשעגרעביא זיא סָאװ ,זיוה סמענעי ףא ,רעבשאמ עשיומ טימ ,רעדורב
 ,ןעמָאנ ,סילורס ,ןַײז ףא ןרָאװעג

 ?ונ ןוא --
 ,ךיז אב ןטלאה טינ םיא רע לי זיא --
 ?סָאװראפ --
 םיא לָאז רע ,ראפעג א ןענאטשעגרָאפ לָאמ ןייא ןיוש זיא'ס לַײװ --

 -- טנעה ענעשטנּוװעג ןייק טינרָאג ןיא ןלאפנַײרא לָאז רע רעדָא ,ןרילראפ
 ןגעוו ,זיוה ןסיוועג םעניא ןפָארטעגנַײרא טָאה ,ילורס ,רע ןעוו ,טלמעד
 םיא טימ ךיז לָאז'ס ,עריומ טָאה רע .טלייצרעד ןיזול טנַײה טָאה רע ןכלעוו
 .ןפערט טינ לָאמאכָאנ

 ןַײז רעביא יװ ,ןעזעג טָאה'מ ןוא ,טגערפעג יזול טָאה -- ?לָאמאכָאנ --
 .עראמכ א יװ ,ןטָאש א ךרוד םיא טייג ןרעטש

 .ךיז ראפ טינ טריוואק רע ,ָאי --
 ,םייה רעד ןיא ןזָאל םיא רע לָאז זיא --
 -ראפ םיא ךיז ןָאק'ס ,םייה רעד ראפ ךיוא עריומ טָאה רע ,ןיינ --

 .ןצונסיוא סעּפע ףא ןטסולג
 .טגערפעג רעדיוו יזול טָאה -- ?סָאװ וצ --
 טעוװ רע ןעוו ,טלעג ןגירק וצ יידעק ,ןצעזראפ ןלעװ סָאד ןָאק רע --

 עשיומ ,רעדורב סיזול ןדָאש סיורג טכארבעג טלָאװ סָאד ןוא ,ןקיטיינ ךיז
 קיטיײלצירפ ךיז ןטלָאװ סעוויוכעלאב ערעדנא סָאװ ,טימרעד ןיוש ,רעבשאמ
 -אטימ ךיז ןלָאז ייז יידעק ,ןסיוו טשינ ןפראד ייז סָאװ ,ןופרעד טסּוװרעד
 עטצעל יד ןעמענקעווא ןפיוא אזא ףא ןוא םיא ףא ןפראוופורא טינ לָאמ
 ןַײז ןופ ןעיירדסיוא רעשפע ךָאנ יוו-טינייוו ךיז לָאז רע ,טַײקכעלגעמ
 -יזראפ ךָאד טָאה רע .ןעוועג װערָא יזול ךָאד טָאה ףורעד ןוא .שינעגנע
 ןַײז זיב זא ןוא ,טנעה עטוג ןיא זיִא ריּפאּפ סָאד זא ,רעדורב םעד טרעכ
 םיא ןצונסיוא טינ סע ןעמ טעװ ,ןרעסעב םוצ ןרעדנע טינ ךיז טעװ עגאל
 -- ,טָארפל

 טָאה ,טגָאזעג ָאד טָאה ילורס סָאװ ,ץלא םעד טימ זא ,ןגָאז ףראד'מ
 יורטוצ סמענעי זיא סיורג יװ ,ןעז וצ ,ןיזול ןווּורּפוצסיױא רָאנ טניימעג רע
 רעדָא ןביילג יזול טעװ לפיוו ףא ,טסייה סָאד :םיא וצ יורטוצמוא רעדַא
 ןכערב ןוא טרָאװ ןייק ןטלאה וצ טינ קַיייפ זיא רע זא ,םעד ןיא ןביילג טינ
 .טזָאלראפ ךיז טָאה יזול ןכלעוו ףא ,גָאזוצ ןַײז
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 ץנאג טינ עליכטאכעל סע טָאה יזול ביוא זא ,ןגָאז רעדיו ףראד'מ

 סָאד זא ,טליפרעד רע טָאה סָאװטע רעטעּפש רעבָא ,ןעזעגסיורא רָאלק

 -יולק א ,עטכאמעג א זיא ,ןעיצפורא ךיז ףא ליוו ילורס סָאװ ,טַײקכאווש

 ןיא קיטפאהדנאטש ןוא טסעפ גונעג רע זיא ןסעמערעדניא לַײװ ,עטשרעמ

 .סענַאמענ ןוא טרָאװ ןופ ןכאז

 -עגּפָא יו טָאה ןוא ןָאטעג ךאמ א טנאה רעד טימ יזול טָאה -- !ןיינ --
 ,טינ סָאד טמענ רע -- ,טגנאלרעד םיא טָאה ילורס סָאװ ,ריּפאּפ סָאד טקור
 .ןילורס ףא ךיז טזָאלראפ רע

 ןלעװ ווָאטרעציעי ןטימ ןעמאזוצ ערָאהרעציעי רעד ביוא ןוא ,ונ --
 טעװ רע ןעװ ,לאפ א ןכאמ םיא ךיז טעווס ןוא ןשימנעמאזוצ םיא ךיז
 ,לשָאמעל ,טָא יװ ,ןקיטפרעדאבטיונ רעייז א םענייא ןטלאהרעטנוא ןפראד
 ןוא טרעקענּפָא םיא ןופ עלא ךיז ןבָאה ,טסייוו יזול סָאװ ,רעיקוב לכימ א
 םיא טָאה סָאװ ,קילגמוא םעד רעסיוא ןוא ,עסָאנראּפ ןופ ןכָארבעג זיא רע
 םיא טייטש ,ןעמונעגקעווא םיא ןענַײז עכלעוו ,רעדניק יד טימ ןפָארטעג
 -ראפ עכָאּפשימ עקירעביא יד ךיוא לָאז רע ,ראפעג סָאד ךָאנ רָאפ טציא
 -נאלרעד וצ םיא ביוא ןוא ;רעדניק עקירעביא יד טימ בַײװ סָאד -- ןריל
 ,טינ טָאה ,ילורס ,רע ןוא ,טלעג .הד ,"רעגניפ , ןפראד ןעמ טעװ עציטש ןעג
 -ול זיב ,ןעוו זיב ,סָאװ זיב סָאװ ,ךאמּפָא םעד טָא רָאנ ,ןגָאז רימָאל ,רעסיוא
 ןופ ןוא ןסַײב טינ םיא ןעמ ןָאק ,ןפיוקסיוא טינ קירוצ םיא טעװ רעדורב סיז
 ,.?טלמעד ןַײז טעו יוװ -- ,ןעמוקאבסיורא טינ טינרָאג םיא

 ,..טייטשראפ רע יװ ,ןָאט רע לָאז -- .טגָאזעג יזול טָאה -- ?טלמעד --
 -סיוא ןא ןעניפעג ןיילא לָאז רע ,עריירב-לאב ןוא שטנעמ גונעג זיא רע
 .עגאל אזא ןיא געוו

 ןטלאהעג ןיוש טָאה ילורס ןעוו ,לָאמ סָאד זא ,ןגָאז רעדיוװ ָאד ףראד'מ

 זיא ,רעיקוב לכימ ןענָאמרעד ןעמונעג טָאה רע ןעוו ,דייר עטצעל יד טָא אב

 יּפָא ןטימ טסנרע טינ ָאד טניימ ילורס זא ,ןעוועג רָאלק סיוװעג ןיזול ןיוש

 .ןווּורּפוצסיױא זיולב םיא ,טגָאזעג יו ,עקאט רָאנ ,ךאמ

 .טינ טמענ רע -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ןיינ --

 -וב ןיא ריּפאּפ סָאד קירוצ קיליוומוא טשרעמיולק ילורס טָאה טלמעד
 א םיא ןבָאה ןגיוא יד יװ ,ןעזעג טָאה'מ רעבָא ,טרעקעגמוא ענעשעקיםעז
 טָאה רע ןעוו ,לכיימש םענעדירפוצ םענעטלאהאבסיוא ןא ןופ ןָאטעג טכיול
 טשינ ,ןסיוועג ןוא טפאהדנאטש ןַײז ןיא טינ טלפייווצ יזול זא ,טליפרעד
 ..ןעלפייווצ ןכאמ וצ ָאי םיא ,ןָאטעג ץלא טָאה רע סָאװ ,ףורעד טקוקעג
 טָאה טלמעד ...ןיזול וצ ןדנובעגוצ טליפעג רעמ ךָאנ ךיז רע טָאה טלמעד
 יוזא ןוא ..טרעדינעגּפָארא וועטמָאי ןסיורג א ןופ ליפעג א ךיוא םיא ףא
 ,רעיקוב לכימ טנָאמרעד ,ןיזול טימ ךערּפשעג ןַײז ןיא ,סָאװרָאנ טָאה רע יו
 -נוא ןוא ,םענעי ףא וועטמָאי םעד ןגָארטעגרעביא דלאב רע טָאה יוזא
 ,ןליפוצסיוא ףעקייט ,דלאב עקאט--ןָאטעג ירב א םיא טָאה לגילפ ןרעט
 םיא טמוק'ס ןעוו ,לָאמעלא יװ ,ןציטש וצ ןעלכימ :טלָאװעג טָאה רע סָאװ
 וצ ןעווערעקסיוא טלָאזעג ןיוש ךיז טָאה רע יװ רָאנ ...םעצולּפ ןָא סעּפע
 יוזא ,ןעלכימ ראפ ןעמענוצריפ סעּפע ןזָאלוצקעװא ךיז ןיימ ןטימ ,ןיזול
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 ,קידנעמוקנָא טרָאד ןופ ןוא טנפעעג ךיק ןיא ןיזול וצ ריט יד ךיז טָאה
 -עדנא ןייק טינ ןזיוואב רעמיצרעדָאפ סיזול ןופ לעוװש רעד ףא ךיז טָאה
 .לכימ ...עקאט ןיילא רָאנ ,רער

 ?לכימ --
 .ָאי 22

8 8 8 

 ןַײרא זיא רע .םיא אב עוויש רעטייווצ רעד ןופ טַײצ יד ןעוועג זיא'ס
 רעכלעוו ,ןגָאלשעגרעטנוא טינ טשינרָאג טימ ,סענרוב ןשינאמערָא ןא ןיא
 טכאמעג םיא ןוא ןסיורד ןופ טלעק רעד ראפ טצישעג טכעלש םיא טָאה
 טּפאכעג טאהעג ןיוש ןבָאה ןסיורד ןיא .ןעִיצנַײרא לסקא יד ןיא ּפָאק םעד
 סעטָאלב עקיטסבראה יד .יינש ןָא ךָאנ לַײװרעד רעבָא ,טסערפ עטשרע יד
 םענופ עסיורג רָאג יד סרעדנוזאב ןוא ,ןרָאװעג טעוװעטראהראפ ןענַײז
 -רָאהעגנָא טימ םָאשטראטס ןקעטש ןבילבעג ןענַײז עכלעוו ,גניר ןטירד
 .סעדורה עקידנעגנילק-טראה עטעב

 ןבָאה דרָאב ןַײז ןופ רָאה ענעשעמ יד ,רעטווָאלבראפ א ןַײרא זיא לכימ
 ליפ םענָאּפ ןַײז ןופ ןשטיינק יד .ךעלוויס-ךעלקיטיוק ןעזעגסיוא טציא םיא
 .ייז ןיא דרע סָאװטע טימ יװ ןוא ,טבראקעג רעפיט

 רעטצנעפ א םענייא ףא ּוװ ,בוטש ןַײז ןופ סיורא סָאװרָאנ זיא רע
 טימ רעסאוו זָאלג א ןבעל ,עלעּפמעל קידנעקנאצ ןיילק א ןענאטשעג זיא
 -עג א ןופ בוטש א ןיא טלעטשעג לָאמ עלא טרעוװ סָאװ ,עלעקטאמש א
 ןשיק א ףא בַײװ סלכימ ןסעזעג דרע רעד ףא זיא ַײברעד .םענעברָאטש
 ןבָאה סָאװ ,רעדניק ענעבילבעגרעביא יד-- ריא םורא ןוא ,לכיצ א ןָא
 קידנבָאה טינ ,בוטש רעטצייהעג טינ ,רעקירעגנוה רעד ןיא טעקנָאלבעגמוא
 ,ענעברָאטשעג יד ןופ טיוט ןיא ןענָאמרעד וצ רָאנ רעסיוא ,ןָאט וצ סָאװ
 .ןברָאטשעג בלאה יװ ,ןעזעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ךיז ןיא ךיוא

 רעד רעביא קידנגַײװש ,גנאל ,טפָא עוװיש ןופ טַײצ יד טָאה לכימ
 לָאמא ,ןטייווצ א ןיא לָאמא ,רעמיצ ןייא ןיא לָאמא ,טנאּפשעגמוא בוטש
 סָאד ןטימניא רע טָאה לָאמ סָאד ןוא ...טנאוו וצ טנאוו ןופ -- עדייב ןיא
 קידנסיוו טינ ןוא ,ךיז ףא סענרוב םעד ןעמונעג ,ןסירעגרעביא ןענאּפש
 סיורא זיא ,ןזָאל ךיז טעװ רע ןעמעװ וצ ןוא ףראד רע ןיהּוװ ,ןיילא
 .ןסיורד ןיא

 יו ,אזא וצ טינ ןוא ןיזול וצ טזָאלעגקעװא ךיז טָאה רע סָאװראפ
 רימ יו ,ןעגנאגעגפיונוצ ךיז זיא רע ןעמעװ טימ ,עפייגאמ עלעסָאי
 זיא ןיזול וצ סָאװ ,ראפרעד ךעלגעמ .ןגָאז טינ רימ ןענעק -- ןעקנעדעג
 לאלכיב םיא זיא ןעלעסָאי וצ זא ,ךיוא ךעלגעמ ;רעטנעענ ןעוועג םיא
 טינ טרָאד ךיז טלָאװ רע ןוא ןטָארטעגסױא גונעג ןעוועג טינ געוו רעד
 בוטש ןופ סיורא זיא רע יװ רָאנ ,יוזא יצ יוזא ;שימייה גונעג טליפעג
 -רע טָאה רעכלעוו ,טניוו רעקיטסָארפ רעד ןָאטעג םענ א םיא טָאה'ס ןוא
 -עטראהראפ יד יינש ךעלטכיש עניד טימ טעשָארּפראפ זיולב זַײװרעט
 טַײקטנעָאנ יד זא ןוא ,טכארטעג טינ גנאל רע טָאה יוזא -- ,סעטָאלב עטעוו
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 ךַײלג רע טָאה יוזא ,ןעמּוװשעגפוא ךעיומ ןיא םיא זיא בוטש סיזול ןוֿפ
 ךיז טָאה גנוניווװ סיזול ּוװ ,?עלָאלק , רעד וצ ,ןיהא גנאג ןַײז טכירעגנַא
 .ןענופעג

 --ןבעגעג טינ ?םעלָאש , ןייק רענייק םיא טָאה ,ןַײרא זיא רע זא
 יוזא ןוא ,לװָא ןא טימ ךיז טריפ עס יוװ יוזא ,ילורס טשינ ,יזול טשינ
 אב ילורס ןוא שיט ןופ ןָאנבױא םאב ןייטש ןפָארטעג ךיז טָאה יזול יו
 -עגקעווא ךיז ,גנודאלנַײא םוש ןָא ,לכימ טָאה יוזא ,טַײז א רענייא ןַײז
 .טַײז רעטייווצ רעד אב --- ןילורס ןגעקטנא טלעטש

 יז טָאה רענייק סָאװ ,ענעצס עליטש א ןעמוקעגרָאפ טשרעוצ זיא'ס
 -נגַײװש ןעלכימ ףא טקוקעג טָאה יזול .ןסירעגרעביא טינ טרָאװ ןייק טימ
 ימוא-- טָאה ילורס רָאנ ןוא ,ּפָארא ןגיוא יד ןטלאהעג טָאה לכימ ,קיד
 ,לָאק ןייק ףא טינ ,טלכיימשעצ ךיז לָאמאטימ -- סָאװראפ ךעלדנעטשראפ
 טָאה סָאװ ,וװעטמָאי םעד ןופ רעדיוו ,סיוא טזַײװ --- ,ליומ ןטימ זיולב רָאנ
 ...טרעדינעגּפָארא םיא ףא רעירפ

 -אב ןבָאה ןעלכימ טימ יזול רעדייא ןוא ,טמאזעג גנאל טינ טָאה רע
 ,טיירדעגסיוא ךיז רע טָאה יוזא ,ןגָאז וצ סעּפע ןרעדנא םעד רענייא ןזיוו
 -רָאנ ,טשרָאקָא זיא לכימ ןענאווכרוד ,טרָאד ךרוד ןוא ,ןיילא טזָאלעג יז
 .סיורא רע זיא ,ןַײרא ליטש סָאװ

 ,געט עדליוו-ענושעמ סילורס ןופ רענייא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ָאד ןוא
 ראפ לָאמא ןָאטוצּפָא טזַײװאב רע ןעוו ןוא ןָא סעּפע םיא טמוק'ס ןעוו
 .געט ןעצ ראפ טינ רערעדנא ןא סָאװ ,ָאש ןייא

 רע ,ץלָאה טימ ןרופ טימ טייטש עמ ּוװ ,קראמ ןיא קעווא זיא רע
 וצ ףא רעקעה א ןעגנודעג ךָאנ וצרעד ,רופ א ענייא טפיוקעגנַײא טָאה
 רע טָאה רעקעה ןטימ ןוא רופ רעד טימ ןעמאזוצ ןוא ,ץלָאה סָאד ןקאהעצ
 .טניווװועג טָאה רעַיקוב לכימ ּווװ ,ןיהא טזָאלעגקעװא ךיז

 -עיורט א ןוא טלעק א טשרעהעג טָאה'ס ּוװ ,בוטש ןיא ןַײרא זיא רע
 ךַײלג טָאה רע .רעטצנעפ ןפא עלעּפמעל םענופ ןַײש עטגרָאזראפ-קיר
 יז סָאװ ,ץלָאה ןטכארבעג ןפא בַײװ סלכימ ראפ ץערעט א ןענופעגסיוא
 ,טסּוװעג טָאה רע ...ןלאפעגּפָארא ריא זיא'ס ןענאוונופ ,טסּוװעג טינ טָאה
 -רעד יוזא בַײװ סלכימ רעבָא זיא ,ָאד ןיוש זיא ץלָאה ןעוו ,טציא ךיוא זא
 טימ טוט עמ סָאװ ,ןָאט ןוא ןעמענ ןענָאק טינ ךיז טעװ יז זא ,ןגָאלש
 -אק ןיא טזָאלעגסיורא ךַײלג םורעד ךיז טָאה רע ןוא .ךעלטנייוועג ץלָאה
 לסיב עטשרע סָאד ןזיוואב טָאה רעקעה רעד יװ ,רָאנ ךַײלג ןוא ,רעמ
 ןוא בוטש ןיא ןַײרא ,טּפאכעג סָאד רע טָאה יוזא ,ןטלאּפשוצנָא ךעלטַײש
 ,זיא רע ןוא טלאק םיא זיא'ס זא ,קידנגָאז ,ןצייהרעטנוא ןעמונעג ןיילא
 .עבורה ןיא רעַײפ ןעז וצ ןרעג ,טשרעמיולק

 :ץלָאה ןפא ץערעט םעד ןענופעגסיוא טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ טָאה רע
 ,ייז ןעק ,ילורס ,רע סָאװ ,טנַײרפ-עטוג סלכימ סָאד ןבָאה ,טשרעמיולק ,זא
 -ןלא ןייג ןצ ןיילא ּפָאק ןיא טינ טציא טגיל'ס זא ,קידנסיו ,טקישעגוצ
 -ןטניה טלעג ןעמוזעמ לסיב ןיילק א ךיוא בַײװ סלכימ רע טָאה -- ,ןפיוק
 סעּפע ןוא ןריפעצ טנעה יד ךיז סָאװ טימ ןבָאה לָאז יז ,טגנאלרעד םורא
 סָאװ ,ןוויוא ןראפ גנאלש-גנילש םוא ךיז ןעיירד סָאװ ,רעדניק יד ראפ ןָאט
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 סטכעקעג ןופ ךעייר םעד ןוא ןעזעג טינ רעַײפ ןייק געט ליפ ןיוש טָאה

 .טקעמשעג טינ
 -נַײא בַײװ סלכימ רע טָאה ןייגקעווא ןראפ ןוא ,ןָאטעג ךָאנ טָאה רע

 לָאז ,רעדניק יד "ןעמאצ ,, ןפראד טעװ עמ ןעוו ,עוויש ךָאנ זא ,טמיורעג
 ןיוש זיא ץלא ןוא ,ךעיגשאמ םוצ ןדנעוו ךיז ,"דלעפ , ןפא ףורא ךַײלג יז
 טָאה -- ,לַײװ ."ןעמאצ, יד ראפ טלָאצאב ןוא טכאמעגּפָא ץלא ,טדערענּפָא
 ןבָאה טנַײרפ-עטוג סלכימ עבלעז יד-- ,טגָאזעג בַײװ סלכימ וצ ילורס
 .טאהעג ןעניז ןיא סָאד ךיוא

 ןוא ,טקידיײילרעד ץלא טָאה רע ּוװ ,בוטש סלכימ ןופ סיורא זיא רע
 לקילומש טימ טנגעגאב דָארג ךיז רע טָאה ,קידנעייגקירוצ ,געוו ןפא
 -ראפ ןעזעגסיוא טציא טָאה גיוא עטאוועמלעביסאלב ןַײז סָאװ ,רעגעלש
 יװ ,קיצנאלג קראטש--ענייר סָאד ןוא ,טכאמעגוצ-בלאה ןוא ןפָאלש
 טשרע טשרָאקָא עשָאקשינ טָאה רענעי סָאװ ,קנורט א ןופ ,סיוא טזַײוװ'ס
 .טּפאכעגנַײרא

 :ןָאטעג יירשעג א רע טָאה ,ןעזרעד םיא טָאה ילורס זא
 !רע ףראד ,עקאט ןעלקילומש ,םיא ,עז --
 ןָאטעג םורב א רעקיש לקילומש טָאה -- ?סָאװ וצ --
 ,גנאל יוזא טינ םיא ןעמ טעז סָאװ :ןגערפ םיא רע ליוװ ,סנטשרע --

 ןַײז ןוא ןעמוק רע לָאז ,טַײלײזול יד אב עדוס א זיא טנַײה ..?טַײצ אזא
 טרָאװ םאב ילורס טָאה--,סנטייוצ ןוא ;טסאג רעטגיײלעגנָא ןא
 -מוא ךיז ןעמונעג ןוא טרענעלקראפ לָאק עקידרעַירפ סָאד ,"סנטייווצ,
 --,ןרעהרעד טינ םיא ןלָאז ערעדנא ןייק זא ,קידנבָאה עריומ יװ ,ןקוק
 ןא ,לקילומש ,ןעקנעדעג רע לָאז זא ,ןגָאז םיא רע ליװ ,סנטייווצ ןוא
 ןייג וצ ןעגניד ןלעװ רעדיו ?עלעצעק, םיא טעװ ןטַײצ עכיג ןיא ביוא
 ןטלאה ןיוש טעוו'ס ןעו ,רעבשאמ עשיומ וצ סעכילש ןסיוועג א ןיא
 ,רע טלָאצ זיא ,ןלָאצאב ראפרעד םיא טעװ עמ ןוא ןצעזנָא ןא אב טנעָאנ
 רע :רעמ ךָאנ ,ןײג טינ לָאז לקילומש זא ,ליפיוזא לָאמ ייווצ ,ילורס
 ?לקילומש ,טרעה רע .ןָאט וצ סָאד ערעדנא ךיוא ןטלאהּפָא לָאז

 רע טעװ עדאווא ?טינ טסייו רע ,עשז סָאװ .רע טרעה עדאווא --
 ..ןטליגּפָא עליפא םיא לָאז עלעצעק ?ןייג טינ

 וצ ןזַײװ טנַײה ךיז רע לָאז ןוא ,ןעקנעדעג רע לָאז זיא ,טוג זיא --
 ,טלַײעגקעװא ךיג טָאה ןוא טגָאזעג ילורס טָאה -- ,טכאנרעדפא עדוס רעד
 ךיז טעװ רע רעדייא ,ןָאט וצ טאהעג סקיטכיוו סעּפע ךָאנ טָאה רע לַײװ
 -רעדפא טנַײה סעמעעב עקאט טָאה'ס סָאװ ,עדוס רעד וצ ןטיירג ןעמענ
 -ַאקעל ,וװעטמָאי א סעּפע דעװָאקעל ןעמוקרָאפ טפראדאב ןיזול אב טכאנ
 ...ךיז טכאד ,טרובעג-עבער א דעװ

 .ןעכָארב וצ קעווא זיא רע
 ..?ןעכָארב וצ --
 ייווװ ריא טקנעדעג טשינ לָאמ ןטשרע ןופ טָאה רע שטָאכ ןוא .ָאי --

 םיא סָאד טָאה דנאטש רערעקיש רעקיטלמעד רעד לַײװ ,טארוקא גנונ
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 ןיא ןקוקנַײא ךיז ןוא ןקוק ןגנאל ךָאנ ,רע טָאה ךָאד ,טביולרעד טינ
 .ןפָארטעג קיטכיר ןיהא טרָאפ ןוא טנָאמרעד ךיז ,סאג רענעי

 ענייק טציא ךיוא ,לָאמ עטשרע סָאד יװ ,ךיז טָאה ,ןַײרא זיא רע זא
 א טָאה רע .ןענופעג טינ בוטש ןיא ןעיורפ עקידנעטשאב סעכָארב ןופ
 -רעד טינ יז סעגער עטשרע יד יװ ,ןעכָארב ןיא טקוקעגנַײא ךיז עלַײװ
 :רעטנאקאב-גנאל א יװ ןוא שימייה ןיוש ןָאטעג גָאז א טלמעד ןוא ,טנָאק

 ג?רעדניק , יד ןופ עמאמ יד ,אה --
 א ןוא ענעקָארשרעד א לסיב א עכָארב טָאה --?רעדניק ערעסָאװ --

 .ןָאטעג גערפ א עטרעדנּווװראפ
 סָאװ ,טסּוװעג טָאה יז יוויוזא רָאנ ,טנעקרעד עקפאד ןילורס טָאה יז

 זא ןעשעג ,ךוזאב ןטשרע ןַײז אב ,בוטש ןיא ריא אב זיא םיא טימ
 יד ךיוא םיא ןעמ טָאה ,ןָאטעגנָא םיא טָאה עמ סָאװ ,סעניויזיב ץוכא
 ךיז רע טמוק רעמָאט ,טאהעג עריומ יז טָאה ,טקידיײלעגסיוא סענעשעק
 -עג רעטַײװ טָאה יז ...טמוק םיא סָאװ ,ןענָאמּפָא ןוא ןענעכערעצ טציא
 -ראפ טרעוװ רע רעדָא טעשזדנָאלבראפ רע ןעוו ,רערעדנא ןא זא ,טסּוװ
 ךיז טײגאב'מ ןוא םיא טמענאב'מ ןוא ,סריא יװ ,זיוה אזא ןיא טּפעלש
 ןטנעצ א ןיוש רע טגָאזראפ ,םעד טָא טימ יװ ,ןפיוא אזא ףא םיא טימ
 רעד ביוא ןוא ..ןזַײװ טינ זָאנ יד ןיהא עליפא ןוא ןייגַײבראפ סאג ענעי
 -סיורא טפארק ןיא ךיז טליפ רע זא ,ןעמיס א זיא ,ןעמוקעג לָאמאכָאנ זיא
 יד טימ ,ןייצ יד טימ ,ןרָאװעג ןעמונעגקעווא םיא אב זיא סָאװ ,ןסַײרוצ
 ,רעגרע לָאמ עטייווצ סָאד ןדַײנשּפָא לָאז רע ,קידנבָאה עריומ טשינ ,לגענ
 רעדָא ,ךעיוק-לאב א ןיילא זיא רע רעדָא זא ,ןעמיס א-- עטשרע סָאד יו
 ּפָא טגָאלש רע סָאװ ,םיא רעטניה טײטש רערעדנא ןא רעצעמע זא
 .סעפיקט סמענעי

 טרעדנּוװראפ ןוא ןקָארשרעד םורעד יז טָאה -- ?רעדניק ערעסָאװ --
 .ןָאטעג גערפ א

 ,טשינ ,טשרעמיולק ,טסייוו סָאװ ,דניק-םּפולעמ סָאד ןָא רָאנ טקוק --
 יו ,ךארּפש א ףא ןָאטעג דער א ריא וצ ילורס טָאה -- ,טדער עמ סָאװ
 בילוצ טאלב ןגָאלש ,יז יװ ,עניוזא עכלעוו טימ ,רעשימייה א רָאג ןיוש
 טארבינאּפ ןוא שירעדורבטוג ךיז טּפאלק'מ ןוא ַײרפ ךיז טלאה'מ ,סעפטוש
 .סעציילּפ יד ןיא

 סָאװ ,גנערב ןוא-- ,טגָאזעג ילורס טָאה --,שיראנ טינ ךיז ךאמ --
 : .טסייה'מ

 ?ןעמעוו ?סָאװ --
 !דיױמ א --
 א ףא ןָאטעג יירשעג א עכַארב ןיוש טָאה--?דַיי רעד ליוװ סָאװ --

 ןעמוק ריא ןוא ןרעהרעד יז ןלָאז םינייכש זא ,טלָאװעג טלָאװ יז יװ ,לָאק
 .ףליה וצ

 ףֹא קידנקוק ןוא ,ןָאטעג גָאז א ילורס טָאה -- ,ייווצ ראפ לָאצ'כ --
 ,?דלָאי , ןייק טימ טינ ןָאט וצ טָאה יז זא ,ןעזרעד רעדיוו עכָארב טָאה ,םיא

 .רעזַײהדנאש ןופ ןעיורפ ראפ ןעמָאנוצ א ?
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 טינ ,עריא יװ ,ןלעווש עניוזא לָאמנייק טָאה סָאװ ,ריא אב ןסייה עניוזא יו
 .ןטָארטעגרעביא

 ןענאוונופ ןעמונעגסיורא ,טלעג טימ סיורא ךַײלג ךיוא זיא ילורס זא
 :ןרָאװעג רעכייוו ליפ עכָארב ןיוש זיא ,ףראד'מ

 ןא טימ עקאט טניימ רע-- .ןָאטעג גערפ א יז טָאה --?עשז סָאװ --
 ?סעמע

 .ךיד רָאנ ,ךיא ןיימ ,דיומ ןייק טשינ ,ןיינ --
 וצ טמעשראפ ןעמונעג עכָארב טָאה--?דַיי רעד טדער סָאװ !?ךימ --

 א ןוא ןטכיראפ לכיטּפָאק סָאד ,ןעיליּפשראפ וצ לטפָאק ריא ,ןעלמאטש
 ?דִיי רעד טדער סָאװ -- .ןעלטיור ךיוא ךיז לסיב

 ןא ראפ ךיד ףראד'כ -- ,טקיוראב ילורס יז טָאה -- ...ףורעד טשינ --
 .סעדייא

 ?סָאװ וצ ?סעדייא ןא --
 ,ןגערפ ןוא ןפור ךיד ןעמ טעװ ,ךעלגעמ ,ןגרָאמ ,טנַײה ביוא זא --

 סָאװ ,ןגָאז וטסלָאז ,ןפָארטעגנַײרא לָאמ עטשרע סָאד ריד וצ בָאה'כ יוזאַיוו
 ןיב ןליװ ןַײמ ןָא זא ןוא ,רעקיש --זא ,זיא סעמע רעד יװ ,טסייוו וד
 ,ריד ןופ סיורא ןוא ןַײרא ךיא

 -פוא ןיוש עכָארב טָאה --!טינ--ןעד יװ ,ןגָאז ךיא לעװ עדאווא --
 ןעמוקאב טָאה יז ןעוו ,גנוצ רעד טימ ןקאנקרעטנוא יװ ןעמונעג טגיילעג
 סילורס ףא ןעוועג םיקסאמ טָאה יז ...ןילורס ןופ טלעג סָאד טלייצעגסיוא
 -עב טלָאצאב ןעמוקאב טָאה יז סָאװ ,זַײרּפ רעטוג רעד ראפ יא גָאלשרָאפ
 טייטש סָאװ ,ןיושראּפ רעד טָא ביוא סָאװ ,עריומ ראפ ךיוא יא ,ןעמוזעמ
 ביוא זיא ,ןענאטשראפ טָאה יז יװ ,ךעיוק-לאב א עקאט זיא ,ריא ראפ ָאד
 טימ ןקידנע ךאז יד ךיז ןָאק יוזא ,ןייטשאב טינ ןוא ןגָאזּפָא ךיז טעוװ יז
 ןשטנּוװעג טינ רָאג זיא סָאװ ,ףיולעגנַײא ןא ןוא למוט א טימ ,לאדנאקס א
 .זיוה ריא יװ ,רעזַײה עניוזא ראפ

 ןוא ןַײרא עקאט ךָאד ןיא רע ?עשז סָאװ ףגָאז יז טעװ עדאווא --
 -רָאג ךָאד רע טָאה דיומ רעד טימ ןוא ..,בוטש ריא ןופ רערעקיש א סיורא
 ..טלאק טזָאלעג יז טָאה רע ..ןרעוװש ןייג טעװ יז ...ןָאטעג טינ טשינ

 ילורס טָאה--,קנעדעג ,ןגָאז וטסלָאז עקאט יוזא זיא ,טוג זיא --
 ןוא ןפור ךיד ןעמ טעװ ןגרָאמ ,טנַײה ביוא --- ,טרעזאכעגרעביא לָאמאכָאנ
 ,ןגערפ

 ןצרוק םעד טָא ךָאנ ןוא ,טרעכיזראפ עכָארב טָאה -- עדאווא ,עדאווא --
 טינ גָאט ןטוג ןייק ,טעווערעקעגסיוא ריא וצ ילורס ךיז טָאה ןטאמ-עסאמ
 .טנאּפשעגסיױרא בוטש ריא ןופ ןוא טגָאזעג

 -ָארב ּוװ ,סאג ןפא קידנעמוק ןוא ,רעטרעטכַײלרעד א סיורא זיא רע
 ךיז יו ןוא ןקוקמוא ןעמונעג ךיז רע טָאה ,ןענופעג ךיז טָאה ףיוה סעכ
 ,רעטצניפ רעד ןיא ,טכאנאב רעהא ןפראד טעװ רע ביוא ,םינָאמיס טכאמעג
 .ןבָאה טינ סעָאט ןייק לָאז רע

 סָאװ ,עדוס רעד וצ ןפיוקוצנַײא ,טָאטש ןיא קעוא רע זיא טלמעד
 א סעּפע דעװָאקעל ,ןיזול אב ןעמוקרָאפ טפראדאב טנװָא ןיא טנַײה טָאה
 ןוא ,לשיוק א ןגירקעג ץעגרע געוו ןפא טָאה רע .וװעטמָאי-עטקעס ןסיוועג
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 -עגנָא שיוק ןטימ רָאנ טינ ןעז טנָאקעג םיא ןעמ טָאה טָאטש ןופ קירוצ
 .טּפָאטשעגנָא סענעשעק יד ןוא ןעמונראפ טנעה יד ךיוא רָאנ ,ןדָאל

 -רעד ןטפעשעג ענַײז עלא יד טָאה ילורס סייב ,טַײצ רעד ןיא טָא ןוא
 ךערּפשעג ןַײז ךָאנרעד ,בוטש ןיא רעיקוב לכימ אב רעירּפ -- ,טקידייל
 ןשיװצ זיא--ןעכָארב אב ךוזאב רעד ךָאנרעד ,רעגעלש לקילומש טימ
 רימ עכלעוו ,שינעגעגאב עליטש יד ןעמוקעגרָאפ רעלקוב לכימ טימ ןיזול
 רעטרעוו רָאּפ א ריא ןגעוו רימ ןליוו טציא ןוא ןגיוושראפ רעירפ ןבָאה
 .ןגָאז

 סָאד ןענעפע ןעמונעג לכימ טָאה ,ןיזול טימ גיוא ףא גיוא קידנבַײלב
 טָאה'מ יוזאיוו ,טלאה רע יוװ ,ןלייצרעד ןוא סעלייווא ןופ ליומ ענעסָאלשעג
 סָאװ טימ טינ ןבָאה ,רעדניק ןוא בַײװ טימ ,רע זא ןוא ,ןסױטשענּפָא םיא
 רעבָא -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,רע יװ ,רע עליימ,-- .ןבעלוצרעביא גָאט א
 "?קידלוש זיא סָאװ ,עכָאּפשימ ןַײז ,ייז

 שטָאכ טסייו רע ,עליימ :טגָאזעג רעטַײװ ,ןרעדנא ןשיװצ ,טָאה רע
 ןלייטאב עכלעוו ,עניוזא טימ זא-- ,ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע ןעמעוװ טימ
 ייז עכלעװו טימ ,ןטפאשנגייא עקידלּפָאש ענעי עלא טימ למיה ןיא טָאג
 ,עניק יװ ,ןעקנָאשאב ,טגָאזעגסנייטשימ ,ןיילא ןענַײז ,סמָאדעװ-רעסָאב יו
 ,םיליודג עקיבױלג רָאג יד עליפא ןעַײרש םעד ףא סָאװ ןוא ,.וואא ,עניס
 -ךיוה יד עליפא רָאנ ,סעדימ עניימעג יד רָאנ טינ זא ,ןטלאה עכלעוו
 . -עשעניוביר םעד וצ טבַײרש'מ סָאװ ,ןעַײרעבױל ןוא ןלוטיט עכעלשטנעמ
 -ןשטנעמ ןייק טימ ןטסעמ וצ טינ זיא'ס לַײװ ,סיירג ןַײז ןרענימ ,םעליול
 ליוו לכימ עכלעוו ,יד טָא ,ייז ןוא .ךעלשטנעמרעביא זיא סָאװ ,םעד סָאמ
 םיא ןעוט ןוא דרע רעד וצ למיה םעד ןעִיצ ,ןענָאמרעד טינ ןעמָאנ רעייז
 ךיז ןלעטש ייז סָאװ ,טימרעד -- ןרעגלאוונַײא טיוק םענעגייא רעייז ןיא
 עדאיל א יװ ,עגָאסאה רעקירעיורטיןיילק רעייז טיול ,ןטרעראפ רעייז רָאפ
 ןעו ,ןַײז סעריוד טיירג זיא רעכלעוו ,קראמ ןיא ןעמיש רעדָא ןווּור
 ,טנאּפשעגרעבירא ץענערג-טפעשעג ןַײז טָאה רעצעמע זא ,םיא טכאד'ס
 .ןדָאש וצ םיא

 ,םיא אב סָאװ ,סָאד זא -- ,טצעזעגרָאפ לכימ טָאה -- ,ךָאד ןטלאה יז --
 קיטכערעג א סָאד ןיא ,ןעמוקעגמוא רעדניק יד טציא ןענַײז ,ןעלכימ אב
 טשרעמיולק טָאה ,לכימ ,רע סָאװ ,ראפרעד ןעמָאנ ןביל ןַײז ןופ סטלָאצעג
 טַײװ סעבאש-םוכט ןצנאג א ףא קעווא זיא ןוא ןפרָאװעגּפָארא לֶא ןַײז
 -עג ךָאד טייטש ,ייז ןגָאז -- ,םינָאב לא סעװָא ןיוװָא דעקיױּפ ...םיא ןופ
 ןוא ,סע טסיײה ,ןרעטלע ןופ דניז יד ראפ רעדניק טלָאצ רע -- ,ןבירש
 עריוט ערביד :טגָאזעג ןעוועג ןטַײצ ערעטעּפש ןיא זיא סָאװ ,טסעגראפ'מ
 ענענאטשעגּפָא ראפ טרעדָאפעג ךיז טָאה סָאד זא ,םָאדָא יינב ןשָאלעב
 עקאט לָאזס בוא ,טינ בוא לַײװ ,ןדער וצ יוזא ןיומאה ןראפ ,ןשטנעמ
 -זאג עטסערג סָאד ןסייהעג סָאד ךָאד טלָאװ ,טייטש קעסָאּפ ןיא יוװ ,ןַײז
 ...ןעלזאג ןטסערג ןופ סענָאל

 ךָאנ ןוא ךָאנ רעיקוב לכימ טלמעד טָאה ,טסַײג םעד טָא ןיא ,יוזא טָא
 -סיוא ץלא סָאד ,טָאה יזול יוזאיו ,ךעלרעדנּוװ ןוא ,ןיזול ראפ טדערעג
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 רערעדנא ןא לַײװ ,טרעהעג טינ זיא סָאװ ,ךאז א-- ןגיוושעג ,קידנרעה
 רָאט'מ לַײװ ,טזָאלרעד טינ רעוא ץיּפש ןייק וצ עליפא דייר עניוזא טלָאװ
 ,טינ

 ףא טקוקעג ,ךעלגעמ ,טָאה יזול זא ,ןעניימ טלָאװעג טלָאוװ'מ ביוא
 םיא רע טָאה טימרעד ןוא ,געוו ןופ טדער סָאװ ,ןקנארק א ףא יװ ,ןעלכימ
 סיר סלכימ יו יוזא זא ,ןביילג וצ זיא רעכיג :ןיינ זיא -- ,טרעפטנעראפ
 ןעגנוגנידאב ענעי ןיא ןוא ןטַײצ ענעי ןיא זיא רעדעג ןופ סיורא ןוא
 רעטייוצ רעד ןופ ,יזול ךיוא זיא יוזא ,שינעעשעג-םאנסיוא ןא ןעוועג
 טָאה ראפרעד טינ :טדערעג רָאלק ...םאנסיוא רעטייוצ א ןעוועג ,טַײז
 -ינייוו ,עלילָאכ ,זיא רע לַײװ ,ןעלכימ טרעהעגסיוא קידלודעג יוזא יזול
 עקפאד ,ןיינ .רע יוװ ,עניוזא ןופ טרעדָאפעג ךיז טָאה'ס יװ ,םורפ רעק
 יא ןוא ,עטיש רעמורפ רעמ א וצ טרעקעג טָאה רע יא לַײװ ,ראפרעד
 רעד ןיא קינייוװניא -- םאנסיוא קיטש א ,טגָאזעג יװ ,ןיילא רע לַײװ ךיוא
 ...עטיש

 ,ןרעלקרעד וצ ףא גנולדנאהּפָא ערעדנוזאב א טרעדָאפעג ךיז טלָאװ'ס
 -על ,ריט ןַײז ןפָא ןטלאה וצ טביולרעד ךיז טָאה ,יזול יװ ,אזא יוזאיו
 -יפוא ענעגירשראפ ןַײז סָאװ ,רעגעלש לקילומש א יװ ,אזא ראפ ,לשָאמ
 ..טסּוװאב רעַירפ ןופ ןיוש זדנוא ןענַײז םיסַײמ עשירעגָאלש ןוא גנור
 ןעמ טזָאל יוזאַיו ,ןעמענאב וצ טינ ןוא טגערפעגּפָא ,דליו ךָאד גולפ ןיא
 -סעכיפש ןופ ןייר טינ ןענַײז טנעה ענַײז סָאװ ,אזא בוטש א ןיא ןַײרא
 קידנעטשאב ןופ רָאנ ,טולב ןסיגראפ לָאמ ןייא ןופ רָאנ טשינ -- ,םימָאד
 -עמ ...טלעג ראפ יבא ,ןיול ראפ יבא ,עקידלושמוא יו ,עקידלוש ןגָאלש
 :רָאג ָאד ןוא .טזָאלעג טינ ןגיוא יד ףא ךָאד םיא ןטלָאװ ערעדנא !ענוש
 ,רעייגנַײא ןא ןיזול אב -- רע

 ןעוו ,ןפָארטעג טָאה לָאמ ןייא טשינ זא ,ןסיוו ףראד'מ לַײװ ,ָאי לַײװ
 ,לָאהָאקעב עװָאי יול טאמיק א ,לקילומש א ,רע סָאװ ,ראפרעד עקפאד
 ביוא ,עריומ טימ ןוא לקע טימ ,םורק טקוק טָאטש עצנאג א ןכלעוו ףא
 עווּושט ייראאש זא ,טליפרעד טָאה רע ןוא ןעוועג וועראקעמ םיא טָאה'מ
 ןסָאלשעג טינ ןענַײז ,סע טסייה ,עװּושט ןופ ןרעיוט יד זא-- ןילעגענ יול
 לָאמאטימ ךיז טָאה אזא זא ,טכאמעג ךיז טָאה -- ,רע יו ,אזא ראפ עליפא
 זא ,עטָאראכ ליפיוזא טימ טַײהנעגנאגראפ ןַײז וצ סיוא עווערעק א ןָאטעג
 ,טַײל-עטקעס עבלעז יד ראפ ןענייוו ןעמונעג רע טָאה גָאט םענייש א ןיא
 ןסעזעג ,ךעריוא רעטלאק א רָאנ ןעװעג רעירפ זןיא רע רעכלעוו אב
 ראפ ןענעכעראפ םיא לָאז'מ -- טרעקעגנָא טינרָאג טימ ךיז ןוא טַײז א ןיא
 רעד קנאדא יא ,רעדיוו רימ ןגָאז ,ןפָארטעג טָאה סָאד ןוא ...םענעגייא ןא
 ןרָאװעג זיא רע רעכלעוו וצ ,ןיילא עטיש רעקיביײלג רעד ןופ טפאשנגייא
 ןענאטשעג זיא סָאװ ,רעריפנָא םעד רעקירעד קנאדא יא ,ווערָאקעמ א
 -ראפ-ץנאג רעדָא בלאה א ,רעטלייטרוראפיץנאג רעדָא בלאה א שָארעב
 .גנורעסעבסיוא בילוצ ,גנורעטַײל רעטניימעג בילוצ ,רענעלאפ

 טָאה ראפרעד סָאװ ,ןעלכימ א טימ ןכַײלגסָאד ,ןעלקילומש א טימ יוזא
 ,שינרעטיב עקינירטּפָא סמענעי טרעהעגסיוא קידלודעג יוזא ,ךעלגעמ ,יזול
 סָאװ ,סָאד ןרעה וצ ןופ טרעקעגּפָא טינ ךיז ןוא ןגָאלשעגרעביא טינ םיא
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 יד ןיא םערעוװ ןבָאה ייז זא ,טכאדעג ךיז טלָאװ ,לאפ אזא ןיא ,ערעדנא
 .ןרעיוא

 ןפא זיא סָאד ןוא- רערעמ .םאזקרעמפוא טרעהעג טָאה יזול ,ןיינ
 -יפא ,קידנרעהסיוא ץלא סָאד ,טָאה יזול -- שעדיכ א רָאג ןיוש קוק ןטשרע
 ,עליפא טָאה רע :רעמ ךָאנ ...ןעלכימ טימ טמיטשעגטימ טשרעמיולק יוװ על
 ןיא סָאד סָאװ ,ןעמונראפ דייר ענַײז עָאנאה רעקידנעלכיימש א טימ יװ
 : 7 .שעדיכ א רָאג ,רָאג ןיוש

 טָאה סעמעעב סָאװ ,טימרעד ןרעלקרעד ךיז טזָאל רעבָא עטצעל סָאד
 סמענעי ןופ טשינ טלכיימשעג ,טַײקטבירטאב סלכימ ףא קידנקוק ,יזול
 ,ןילורס ןיא טנָאמרעד טלמעד דָארג ךיז טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ רָאנ ,דייר
 רענעי טָאה ,ןזיוואב םיא וצ בוטש ןיא טציא ךיז טָאה לכימ רעדייא סָאװ
 טָאה רע סָאװ ,ךאמּפָא ןטימ גנודניבראפ ןיא ,ןעמָאנ סלכימ ןפורעגנָא
 רע טָאה -- ,ךעלגעמ לַײװ ,ןעמענקעווא םיא אב םיא לָאז רע ,ןיזול ןטעבעג
 ,לשָאמעל ,אזא ןטלאהוצרעטנוא יידעק ,טלעג ןפראד טעװ רע -- ,טגָאזעג
 סעּפע טָאה ילורס ביוא זא ,טסּוװעג יזול ךָאד טָאה סָאד ,ונ ...ןעלכימ א יו
 ןכערב ןיוש רע טעװ יוזא ,ןָאט וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז ןוא טכארטראפ
 -עג רעטַײװ יזול טָאה -- ,רעכיז ןוא .ןריפכרוד רע טעװ ךאז יד ןוא טנעוו
 יו ,בוטש ןופ סיורא ךַײלג טנַײה זיא ילורס סָאװ ,סָאד זיא -- ,טכארט
 ,טציא עקאט יידעק ,םעד בילוצ ןעוועג ןָאטעג זיא ,ןַײרא זיא לכימ רָאנ
 יד ןרעװ טגנאלרעד םיא לָאז ,ָאטשינ םייה רעד ןיא זיא לכימ ןעוו ,דלאב
 .ןעמעשראפ וצ טינ םיא יידעק ,ןגיוא יד רעטניה ףליה

 -רעד ןוא ...ןסייוו רימ יוװ ,ןעוועג עקאט סָאד זיא יוזא ,ךעלקריוו ןוא
 ךָאנ טָאה ןוא ץראה רעטיב ןַײז טגיילעגסיוא טציא טָאה לכימ זא ,ראפ
 רע לַײװ ,ןעמוקעג רעהא רע זיא טסיירט ךָאנ טינ זא ,וצרעד ןבעגעגוצ
 -- ,עבלעז סָאד ןיא טסיירט ןַײז ןוא ביוטש זיא שטנעמ רעד זא ,טסייוו
 םעד ןעזוצ טינ ןוא ןַײז טינ םייה רעד ןיא ןָאק רע סָאװ ,ראפרעד רָאנ
 טָאה יזול ןוא ןבעגעגוצ סָאד טָאה לכימ זא-- ,רעדניק ןוא בַײװ ןופ ראצ
 יו ,ןעזעג ןעמ טָאה יוזא ,טרעדיוװרעד טינ טשינרָאג טימ ףורעד ךיוא
 רע סָאװ ,ןופרעד ןיילא ןיוש ץראה ןופ ןייטש קיטש א ּפָארא זיא ןעלכימ
 ..טדערעגסיורא ַײרפ ןוא ןפָא שטָאכ ךיז טָאה

 ןעוועג זיא בוטש ןיא ןיזול אב סָאװ ,סָאד ןפלָאהעגוצ טָאה ךָאנ וצרעד
 -ונעג ןעלכימ ןבָאה טַײקמעראוו רעכעלטימעג רעד ןופ ןוא טצייהעג טוג
 ילורס זא ,טלמעד ןוא ..בַײל ןופ טלעק יד ןוא סעראּפש יד ןײגּפָא ןעמ
 טָאטש ןיא ןטפעשעג ענַײז טָאה רע יװ םעד ךָאנ ,ןעמוקעג םייהא זיא לָאג
 -ימ טימ סענעשעק ןוא טנעה עלופ טימ ןוא שיוק ןלופ א טימ ,ןָאטעגּפָא
 -ראפ עדוס רעקידנעיײטשרָאפ רעד וצ טָאה רע סָאװ ,עקשאמ ןוא םילָאכ
 ןייג ךיז לָאז רע ,ןעלכימ טגיילעגרָאפ טָאה ילורס זא ,טלמעד טָא -- ,טיירג
 .טגָאזעגּפָא טינ לכימ ךיז טָאה ,ןטכארבעג ןֹופ ןַײז םעיוט סעּפע ןוא ןשאוו
 םיא זיא'ס ןכלעוו וצ ,שיט םוצ ןעגנאגעגוצ זיא ןוא ןשאוועג ךיז טָאה רע
 זיא רע זא ,ןעזעג טָאה'מ ןוא ,ןטיירגראפ םעלא ןופ ןרָאװעג טגנאלרעד
 יוזאָיו ,ןפיוא םענופ ךיוא רָאנ ,םילָאכַײמ יד ןופ רָאנ טינ טגינעגראפ
 .טגנאלרעד םיא ייז טָאה'מ טַײקשירעניגראפ א ראפ סָאװ טימ ןוא
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 לאלכיב ןוא ,טקוקעג טינ ליומ ןיא ןעלכימ ןבָאה ילורס יא ,יזול יא
 -נוה ןַײז טָאה רע סאשעב ,טַײז א ןיא ןקילב יד ןטלאה ןעזעג ייז ןבָאה
 ..ןעמונראפ שרעדנא סעּפע טימ ןענַײז יז טשרעמיולק יװ ,טליטשעג רעג
 ,יײרעגירק םוש ןָא ,ןיזול ןופ םעלָאשעב קעווא זיא ןוא ןסעגענּפָא טָאה רע
 ,טציא ןפָא םיא ראפ טייטש ריט סיזול זא ,ליפעג םעד טימ ,טרעקראפ רָאנ
 -עגרָאפ טינ גנורעדנע םוש ןייק רָאג זיא'ס ךַײלג ,לָאמ עלא יװ
 ...ןעמוק

 טָאה'מ .ּפָארא װעטמָאי רעטכער רעד טשרע ןילורס ףא זיא טלמעד טָא
 סָאװ ,ןטעברא ליפ יד ןופ יא טגיילעגפוא ןוא ןדירפוצ זיא רע זא ,ןעזעג
 טשרע טשרָאקָא טָאה יזול יוזאיו ,םעד ןופ יא ,טקידיילרעד טנַײה טָאה רע
 רעד וצ ןטיירג ןעמונעג ראפרעד ךיז טָאה רע ןוא .ןעלכימ ןעמונעגפוא
 ןַײז ןַײז טלָאוװס ךַײלג ,טעּפמיא ןוא ןערב טימ ,סַײלּפ סיורג טימ עדוס
 .גָאט ןקיטנַײה ראפ טעברא עטשרע

 ּוװ ,רעמיצרעדָאפ ןיא בוטש ןופ ןשיט עלא ןגָארטעגפיונוצ טָאה רע
 -- םענייא טכאמעג ןשיט עלא ןופ ןוא ,ןעמוקרָאפ טפראדעג טָאה עדוס יד
 ,קנעב טכארבעג רע טָאה ךָאנרעד .טלעטשעגקעווא טנאוו וצ טנאוו ןופ
 ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעכעטשיט טימ שיט םעד טײרּפשראפ ךַאנרעד
 -- רישעג סָאד ןלעטשסיוא ןעמונעג ךָאנרעד ;טַײקשיטאבעלאב סיזול ןיא
 -עגנַײא ןא רעצעמע ּוװ ,טרָא רעדעי ןבעל לּפָאג-לפעל ,רעסעמ ,רעלעט
 יו טשינ ,טנאה רעטיירב רעד טימ ץלא-- ,ןציז טפראדאב טָאה רענעדאל
 ןא אב ,ןטַײהנגעלעג עניוזא אב ,רעזַײה עניוזא ןיא לָאמ שרעדנא ןא
 ןוא ,שיט ןצנאג א ףא לָאמא טגינעג רעסעמ ןייא ןעוו ,טַײצלָאמ ןעמערָא
 עלא יװ טינ ,טנַײה ,ָאד :עלא ראפ טינ ןקעלק לּפָאג-לפעל ,רעלעט ךיוא
 יוו-יבא טימ סעדוס עניוזא וצ גנוטאטשסיוא יד ּפָא טמוק עמ ןעוװ ,לָאמ
 .עִיּפ-עַיש ןוא

 ,טגרָאזעג טוג עקשאמ ראפ יא ,םילָאכַײמ ראפ יא לָאמ סָאד טָאה ילורס
 עלא טָאה רע .ריטלבאט ןטגָאזעג יוזא ןוא ץוּפ ןכעלרעסיוא ןראפ ךיוא יא
 לָא'ס ,טלעטשעגקעװא שיט ןפא ייז ןוא טכארבעגפיונוצ ןּפמָאל-בוטש
 -עג טיירג ןיוש זיא ץלא ןעוו ןוא .רעדייסעק יװ ,רעקיטכיל ןַײז טנַײה
 גיוא טינעג א טימ עכָאלעמ ןַײז ףא ןָאטעג קוק א לָאמאכָאנ רע טָאה ,ןעוו
 סעּפע ךָאנ טלעפ'ס זא ,ןעזעג טָאה רע זא ןוא ,רעווראס ןטינעג א ןופ
 וצ קעווא רע זיא ,ןגירק וצ ןעוועג טינ סָאד זיא ןיזול אב סָאװ ,סניוזא
 .עקידנלעפסיוא סָאד ןעילטנא ןוא טפאשעגנַײא ךיז ,סענייכש ,םינייכש

 עקשאמ יד זא ,טכאדעג םיא טָאה'ס ןעוו ,טכאנראפ זא ,ךיוא ערָאװס א
 וצ ןיורסיכ םעד טָאטש ןיא קעוװא לָאמאכָאנ רע זיא ,ןקעלק טינ טעװ
 .ךָאנ ןעלדנאהוצנַײא ןוא ןלופרעד

 -וצ ןעמונעג ךיז טָאה םעליוא רעד ןעוו ,װערַײמ ךָאנ ,טכאנרעדפא ןוא
 ןייא לָאמעלא יװ טינ -- ןזיוואב ךיז ןבָאה שיט ןפא ןעוו ןוא ,ןביײלקפיונ
 יד ןערומשז ןעמונעג ןבָאה טַײלײזול יד ןוא ,לָאמאטימ ַײרד רָאנ ,ּפמָאל
 טינ ןענַײז ייז רעכלעוו וצ ,טכיל רעסיורג רעד ןופ ןקילב עשינָאצּפאק
 -סיוא-שיט ייז ראפ רעכעלנייוועגמוא אזא וצ-- טינ ךיוא ןוא ,טניווועג
 רעטּפעשעגסיױא ןא ,רעדימ א--לָאג ילורס טָאה טלמעד טָא--- ,גנולעטש
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 ,טצעזעגקעווא ךיז לקניוו א ןיא -- ןעַײמשמוא ןוא ןעוואה גָאט ןצנאג א ןופ
 ןייק בוטש ןיא ןטיירגראפ ןוא םענענָאטעגּפָא םעלא וצ טָאה רע ךַײלג
 -עלנייוועגמוא רעד ןופ רעקידלוש רעד זיא רע טינ ךַײלג ןוא ,טינ סעכַײש
 ןוא רישעג ןטימ ,רעכעטשיט עסַײװ יד טימ ,שיט ןגנאל ןופ ,טכיל רעכ
 -עגסיוא ןענופעג שיט ןפא ךיז ןבָאה עכלעוו ,סעָאקשאמ ןוא םילָאכַײמ
 טצעזראפ לקניוו א ןיא ךיז טָאה רע ...ַײברעד טנאה ןַײז טשינ ---טלעטש
 -פוא ןפראד טעוו'מ ןעוו ןוא ,ןצעזסיוא ךיז לָאז םעליוא רעד ,טראוועג ןוא
 ךיוא ..ָאטינ עטאסעל ךָאנ זיא שיט ןפא סָאװ ,סָאד עדוס רעד וצ ןבעג
 ענעדאלעגנַײא עלא ןשיװצ טרָא ןייק רע טעװ ,ןעזעג ןעמ טָאה ,טלמעד
 -מיסלאב טרָאס רעסיוועג א יװ ,ןרעווראס זיולב טעװ רע ,ןעמענראפ טינ
 ןיולב עָאנאה ןבָאה ןוא ,ןטיירגראפ םוצ וצ טינ ןיילא ךיז ןריר סָאװ ,סעכ
 ...עָאנאה טימ ערעדנא ןענידאב ןופ

 זיא ,טצעזעגסיוא ףָאסעל ךיז טָאה'מ זא .ןעוועג עקאט זיא יוזא ןוא
 ןעמעװ סָאװ ,ןעגנאלרעד ןעז וצ ,םעד ןיא ןענאטשאב טעברא סילורס
 עליפא ןעמונעגסיוא טשינ ,ךַײלג עלא ןוא ,טוג ןליפ ךיז לָאז'מ -- טלעפ'ס
 שיט םאב טרָא ןייק ןענופעג טשינ ןיוש ךיז טָאה ייז ראפ סָאװ ,עניוזא
 .ןטַײז ענַײז אב ןייטש ןבַײלב טזומעג ןבָאה ייז ןוא

 ןבָאה עכלעוו ,רענױװנַײא-?עלָאלק , יד ןופ עקינייא ןעוועג ןענַײז סָאד
 -רעד ןוא ,ןענַײשסיורא בוטש סיוול ןופ טכיל עכעלנייוועגמוא יד ןעזרעד
 -מוא ךיז ןבָאה ,טרָאד ןופ עכמיס א ןופ גָאזוצ ןכעלטימעג םעד קידנליפ
 יד טָא ךיא זא ,ןעזעג טָאה ילורס .טלעטשעגנַײרא ןיילא ענעטעבעג
 טזָאלעג עליפא לָאמ סָאד טָאה רע ..טעטנָאק ןַײז ןלָאז טַלל-?עלָאלק,
 ?סכָאװטימ , יד יװ ,עלוד-בלאה ןוא סעקילאק יד ראפ גנאגנַײא ןעַײרּפ
 ײז ןוא ןגיוצעגוצ ןַײש עלופ יד טָאה ייז ךיוא סָאװ ,"סעקשוּפ , יד ןוא
 -עגנָא ךיק ןיא ךיז ןבָאה ,רעגניפ ץיּפש יד ףא יװ ,עליטש ןַײרא ןענַײז
 -ראפ יד ןקיטעז וצ ,רעמיצרעדָאפ ןיא ןקוקנַײרא ןעמונעג ןוא טּפוטש
 -יילק א סָאװ ,וועטמָאי-בוטש םענופ רעמענעּפ עלוד-בלאה ןוא עטלּפירק
 .ןלאפעגרעבירא ייז ךיוא זיא קעלייכ רענ

 -אב ןיוש זדנוא עלא יד טצעזעגסיוא ןענופעג שיט םאב ךיז ןבָאה'ס
 ןראד ןטימ ,רעדַײנש רעקינישראיריפ רעד עלעקנאי יװ ,טַײל-יזול עטנאק
 רענעטלַאּפשעצ רעד טימ ,רעבראפ רעד םעכאנעמ ;'ּפַאנק , ןוא זדלאה
 לַײװ סָאװ ,ךָאנ ןוא ,ךָאנ ןוא ?לרָאּפ , סָאד :עמאכ-עקיל עלעקנאי ;ּפיל
 ןףענעכערסיוא טינ רעמ ייז רימ ןליוו ,גנאל ןופ ןיוש ייז ןענעק לימ
 ,ענענאטשעגוציַײנ לסיב ןיילק א ךיוא ,ענעי ץוכא ,ןענופעג ךיז ןבָאה'ס
 לסיב א ןוא שימייה טינ ,ַײרפ קירעביא טינ ךָאנ טליפעג ךיז ןבָאה סָאװ
 לקילומש יװ ,אזא עליפא טלעפעג טינ לָאמ סָאד ךיוא טָאה'ס .ךעלדמערפ
 גָאטאב טנַײה ןופ גנודאלנַײא סילורס ןיא ךיז טָאה רע סָאװ ,רעגעלש
 .ןטעב טזָאלעג טינ רעמ ךיז טָאה ןוא טנַאמרעד

 ןעקנורטעג ךיוא ,םִילָאכַײמ יד ןופ ןסעגעג סָאװטע טאהעג ןיֹוש טָאה'מ

 ,קראמ ןופ קידנעמוק ,גָאטאב טנַײה טָאה ילורס סָאװ ,עקשאמ רעד ןופ

 א ,טכאנראפ סָאװ ןוא ,סענעשעק יד ןיא ךיוא ,לשיוק ןיא טכארבעגטימ
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 יװ ,רעדיװ רע זיא ,קינייװ ןַײז וצ טכאדעג םיא טָאה'ס ןעוו ,ערָאװס
 .ךָאנ ןפיוקוצוצ ףא ,טָאטש ןיא קעווא ,טנַאמרעד

 ןוא ןסע ןטשרע ןכָאנ ןבָאה טַײל-יזול עטרעגנוהעגסיוא-בלאה יד אב
 .ןעלטיור ךיז ,ןעמאלפרעטנוא ןעמונעג ןקאב עטרילָאק-דרע יד ןיוש ןעקנירט
 טָאה דלאב .טרעטנומרעד ןוא ןדנובעגפוא לסיב א טליפרעד ךיז טָאה'מ
 א ןעמוקעג טלָאװ םעד ךָאנ סָאװ ,גנאזעג טימ סיורא טלָאזעג ןיוש ןעמ
 טצנאט'מ ןוא ךיז טסעגראפ'מ ןעוו ,לָאמ עלא יװ ,עדוס רעד ןטימניא ץנאט
 .סאנ טרעוװ דמעה סָאד זיב ןוא סייווש ןטעביז ןזיב

 -עג ןיוש ךיז ןבָאה ןגיוא סנעמעלא ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא רעבָא
 טימ רעטשרע רעד סיורא לָאמ עלא טמוק סָאװ ,רעגניזרָאפ םוצ טדנעוו
 -רעד םעצולּפ ןעמ טָאה יוזא-- עלא ןעמוק םיא ךָאנ סָאװ ןוא ,לָאק ןַײז
 -מוא ןא סעּפע ןופ ,עליײקיליּפש א ןופ לָאק א ,לָאק רעדנא ןא רָאג טרעה
 .סיורא טַײז רעטכירעג

 רענעי וצ ןָאטעג דנעוו א ןגיוא סנעמעלא ךיז ןבָאה -- ?סָאװ ,אה --
 טָאה'ס סעמכאמ ,ןענאטשעג ןענַײז רעניוװנַײא-?עלָאלק, יד ּוװ ,בוטש טַײז
 ,ןציז םוצ טרָא ןייק ייז ראפ טקעלקעג טינ

 טימ ,ליומ םאב עדוד א טימ ןילורס ןעזרעד גנילצולּפ טרָאד טָאה'מ
 ףא עלאק-ןסָאכ ןַײז ךעיימאסעמ לָאמא טגעלפ רע רעכלעוו טימ ,רענעי
 ןָאטעג דנעוו א ךיוא ךַײלג ךיז טָאה'מ ...טלייצרעד ןיוש יװ ,סענעסאכ
 ,סע טסייה ,סע ךיז טקישעג יצ :ןיזול וצ ,רעטרעוװ ןָא עגארפ א טימ יװ
 אזא טימ ןזיוואבסיורא ךיז ,רעגייטש רעד יװ טינ ,טָאה ילורס סָאװ ,סָאד
 זיא יצ -- ?עלײקיליּפש רעשידִיי-טינ א טימ ,עדוד א טימ יװ ,רָאג ךאז
 ?ןרעה ןעמ געמ יצ ןוא טכער

 רעפטנע ןקיטומטוג א ןיזול ןופ קירוצ ןעמ טָאה -- ,טשינ טכאמ'ס --
 ךיוא זא ,טַײטאב טָאה סָאװ ,לכיימש א טימ ךָאנ ןוא ,ןעמוקאב רעטרעוװו ןָא
 ןלעוו וצ ריגַײנ ןגירקעג ךָאד רע טָאה לסיב א זא ןוא ,ענדָאמ סע זיא םיא
 .עלייק ןַײז טימ ןגָאז וצ ָאד טָאה ילורס סָאװ ,ןרעה

 ייס ,עקידנציז שיט םאב יד ַײס ,ןבילבעג טּפאכראפ ךַײלג ןענַײז עלא
 ןבָאה עכלעוו ,"סעקשוּפ , ןוא ?סכָאװטימ , יד ךיוא ַײס ,עקידנעייטש יד
 -ליּפש יד טרעהרעד ןבָאה ייז ןעוו סָאװ ןוא טּפוטשעגנָא ךיק ןיא לופ ךיז
 ןוא טקורעגוצ רעמיצ-רעדָאפ ןופ לעװש רעד וצ ךיז יז ןבָאה יוזא ,עלייק
 .ןגיובעגוצ רעהעג םעד ןילורס וצ רעזדלעה ןוא ּפעק עטקערטשעגסיוא טימ

 רע סָאװ ,ליּפש אזא טימ סיורא ילורס זיא לָאמ סָאד לַײװ ,ָאי לַײװ
 עניוזא טימ ןוא ןָאט םענייר אזא טימ :ןגיטשעגרעביא ןיילא ךיז יו טָאה
 ,זיא רע רעװ ,םעליוא םעד ןסעגראפ טכאמעג דלאב ןבָאה עכלעוו ,ןעגנאלק
 ,טכארבעג ךַײלג םיא טָאה רע ..סענָאצּפאק רָאי קידנעיײיג ץנאג ןַײז ןוא
 רעכלעוו ,טיובעג קיטפול ,ךיוה ,ץאלאּפ םענעטָארעג א רעייז סעּפע וצ יו
 טימ -- םינָאיניב עשיצאלאּפ ראפ ךיז טסאּפ סָאװ ,טרָא ןא ןיא ךיז טניפעג
 -עג-טינ ראפ ןסָאלשעג טייטש סָאװ ,רעױט א טימ ןוא םורא םענייש א
 .ןײרא ןיהא טרעוװ יד טינ ןבָאה סָאװ ,עניוזא ראפ ןוא ענעשטנּווװ

 ןטימ רע--טלעטשעגקעװא עדוד רעד טימ ילורס ךיז טָאה ָאד ןוא
 -ָאפ ןעמונעג יװ טָאה ,קידנליּפש ןוא ,טכארבעגטימ טָאה רע סָאװ ,םעליוא
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 ,רע סָאװ ,יד ראפ דעװָאק טימ ןענעפע ךיז לָאז רע ,רעיוט םאב ןרעד
 .טנידראפ ןוא קיטרעוװלופ ראפ ייז טלאה ,ילורס

 --,טלעטשעגרָאפ ייז ,קידנליּפש ,רע טָאה --- ,טנידראפ ןבָאה יז --
 רעבָא ,טביוראב לזאמ ןופ ןוא ןעמונאב שטָאכ ,טלייטראפ ןוא םערָא שטָאכ
 טלעוו יד ןגרָאמרעביא טעוו'ס רע ןוא ,זיא'ס ןגרָאמ סנעמעוו ,טסייוו רעוו
 ?ןענעשראי

 ןעמוק עטכארבעגטימ יד טימ ילורס .רעיוט רעד ךיז טנפע טָא ןוא
 טמעשראפ יװ ןוא טגנעעג טשרעוצ ךיז ןליפ ייז יו ,טעז'מ ןוא ,ןַײרא
 ּוװ ,ןיהא ןפָארטעגנַײרא ייז ןבָאה ,ךיז טכאד ייז יוװ ,סָאװ ,םעד ןופ
 לָאזמ ,ןַײז ןרעג ןטלָאװ ייז זא ,טליפ'מ ןוא ,טינ טביולרעד סוכז רעייז
 ..טרָאד ןופ ןריפסיורא קירוצ דלאב ייז

 טרעטנומ ןוא טקיטומ רע .ןעמעש טינ ךיז ייז טזָאלרעד רעבָא ילורס
 ,ענעשטנּוװעג רָאג ראפ יװ ,שינעגעגאב א טליּפש ןוא סיורָאפ טייג ,ייז
 .ןצאלאּפ ןיא ןדאלעגנַײא ןרעג ןרעוו עכלעוו

 ,טאטשעגסיוא ךַײר ןענַײז סָאװ ,ןלאז ןיא ןַײרא ןעמ טמוק טָא ןוא
 ליפ טצעזעגסיוא ןיוש ןענַײזס עכלעוו אב ,ןשיט עטלעטשאביךַײר טימ
 םערָא יוזא ךיוא -- טכארבעגטימ טשרָאקָא טָאה ילורס סָאװ ,יד יװ ,עניוזא
 ןיױש ךיז ןליפ סָאװ רעבָא ,קידנעעזסיוא ןיימעג יוזא ךיוא ,טדיילקעג
 -טסאג ןוא טגיילעגפוא ,ענעמוקעגנָא-ַײנ יד ראפ טרָא ןכאמ ןוא שימייה
 ,ןליפ טוג ךיז ןלָאז יז ךיוא זא ,ייז ןזַײװ ןוא ייז ןענרעל ןוא ,ךעלטנַײרפ
 ,רעסעב ןוא רעשימייה

 -עג ןייש ןיוש-- ץאלאּפ ןופ רעמיטנגייא יד ךיוא ןָא דלאב ןעמוק'ס
 ,טסעג עניוזא טימ ןטלָאװ ייז ךַײלג יוװ ,קידנעעזסיוא יוזא ןוא טדיילק
 -נייק ,טאהעג טינ עסאמ-עגאמ ןייק לָאמנייק ,עטכארבעג טציא ןילורס ןופ
 ןסעכִיי ,טרעקראפ ,רָאג ָאד ןוא ;ןפָארטעגנָא טינ טַײקטנעָאנ רעייז ןיא לָאמ
 ןעקנירט ןוא רעלעט ןייא ןופ יװ ןסע ,ןעמאזוצ ךיז ןצעז ,ייז טימ ךיז
 ךָאנרעד ןעמענ טסעג סילורס ענעמוקעגנָא-ַײנ יד זא ןוא :סָאק ןייא ןופ
 ץאלאּפ ןופ רעמיטנגייא יד ןצנאט ,ןעקנירטסיוא ןוא ןסע ןכָאנ ,ןצנאט
 עילעטס יד זא יוזא ,עלא אב ןרעקאלפ ןָא ןבייה סעטאיּפ יד זא יוזא ,טימ
 טלעוו יד ךיז לָאז, :ןעַײרש עלא ןוא ,עלודג רעניימעגלא ןופ ךיז טבייה
 עכמיס סנעמעלא רעזדנוא ןיא ןוא ןעמוק רעהא ,ליוו עס רעוו ,לָאז !ןעיירפ
 ,עטשרע עמאס יד יװ ,עטצעל עמאס יד ןעמונעגסיוא טשינ ,ןעמענלײטנַא
 ןגָאלשעג ּפָאק ןיא ןענַײז סָאװ ,יד ךיוא ןוא ,טלעוו רעד ןופ םימָאכאכ יד
 ןוא-- .ןעמ טַײרש --!עלא !עלא ..טלטַײבעגסױא לכייס ןשָארג א זיב ןוא
 דלעפ ןופ סעמייהעב ןוא דלאוו ןופ סעַײכ עליפא רָאנ ,ןשטנעמ רָאנ טשינ
 *...ןרעג ןעמענפוא ָאד ןעמ טעוו

 ,טלאק ,טכאצ'ס :טעזרעד'מ ...עילעטס יד בייה א עקאט ךיז טוט ָאד ןוא
 רעד ןופ ,ךיז טזַײװאב לָאמאטימ ןוא ..טנרעטשעגסיוא ןוא רעטצניפ
 ןיא טכיל טימ ,ןָאטעגנָא ןדיישראפ ,םינייקז עדייא ןא ,קידנעמוקנָא טלעק
 -- םינייקז יד טָא רעטניה ןוא ,עּפוכ א וצ ןצעמע טריפ'מ יװ ,טנעה יד
 טנעה יד ןיא סנקעטשנסונ טימ ,רערעדנאוו ,רעיײג עדייא ןא ןָא טמוק ,עז
 ..ּפַאק ןפא ךאד ןייק לָאמנײיק ןבָאה סָאװ ,עניוזא--- ,סעברָאט טימ ןוא
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 -- ,דלעפ ןופ סעמייהעב ךיוא ךיז ןזַײװאב -- רעדיװ עז -- יז רעטניה ןוא
 ,עטצישעג טלעק ןופ טכעלש ,ןלאטש עמערָא ןופ רָאנ ,דלעפ ןופ טינ ,ןיינ
 ,טרָא םעראוו א ןכוז ייז יו ,סיוא ןעעז סָאװ ,ןלעפ יד ףא טסָארפ טימ
 .ןעַיײרפאב ךיז רעכַײב עסערעבועמ ערעייז ןופ --ּוװ ןוא ןבלעקּפָא ךיז ּוװ

 א ,יק ןופ קורמ רעליטש א ךיז טרעה'ס :עקאט סע טעשעג דלאב ןוא
 ,ךיז ןעלגיצ ,ךיז ןבלעק ייז ןוא ,ףָאש ןופ ןעקעמ א ,ןגיצ ןופ ךיז ןעלקיצ
 יד ראפ ןוא ץאלאּפ ןיא עטלמאזראפ עלא ןופ ןגיוא יד ראפ ךיז ןעלפעש
 ןוא טַײקליטש ןיא וצ ייז ןטכַײל סָאװ ,םינייקז ענעמוקעגנָא יד ןופ טכיל
 -ומ יד ןופ ןעמוק םַיורב עַײנ יד יו ,םעדכָאנ ןוא ...טַײקכעלרעַײּפ ןיא
 ןוא ,רערעדנאוו יד ןוא םינייקז יד ,םוא ךיז ייז ןרעק ,סיורא רעכַײב סרעט
 ".!טלעו רעד ווָאטלזאמ !ךַײא ווָאטלזאמ , :םעליוא ןצנאג םעד ןשטניוו
 -לָאגניג א ךיז טזַײװאב למיה ןרעטצניפ ןיא ,ןסיורד ןטלאק ןיא ןוא
 ןטרובעג יד אב זיא סָאװ ,םעליוא ןופ ּפעק יד רעביא ןרעטש רענעד
 .ןעװעגַײב

 ...עמ-עמ --
 ..!ווָאטלזאמ !וָאטלזאמ --
 ,לָאמעלא יװ ,ןסירעגרעביא ןליּפש סָאד לַאמאטימ ילורס טָאה ָאד ןוא

 טרעיוד ליּפש יד זא ,םעליוא םעד ןביילג טכאמעג טציא ךיוא ןוא ,ןטימנַיא
 ליּפש יד זיא ןסעמערעדניא ןעוו ,םיא אב ליומ ןיא ךָאנ זיא עדוד יד ןוא
 .ןטלאהאבראפ ענעשעק ןיא םיא אב עדוד יד ןוא סיוא ןעוועג ןיוש

 -טימ יוזא םעליוא םעד טָאה סָאװ ,דיל-ךעטסאּפ ןימ א ןעוועג זיא'ס
 ,יד ןפָא רעלַײמ יד ןטלאהעג ןבָאה עקידנציז שיט םאב יד זא ,ןסירעג
 ,עלוד-בלאה יד ;ןעייטש ייז זא ,טליפעג טינ ןבָאה ,ןענאטשעג ןענַײז סָאװ
 סָאװ ,?סעקשוּפ , ןוא ?סכָאװטימ , יד יו ,ןעניושראּפ-?עלָאלק , עקידלּפירק
 -רעבירא ןרעדנא ןרעביא סנייא רעזדלעה יד ןוא ּפעק יד ןטלאהעג ןבָאה
 טימ ןליּפש סָאד קידנרעה ןוא רעמיצרעדָאפ ןיא קידנקוק ,טקערטשעג
 -עג ליטש א לָאמא ןפורעגסיורא ליּפש סילורס טָאה ענעי אב -- ,גנופאגראפ
 ..סעלַײּפסיה ןופ שטיווק א עליפא ךיוא לָאמא ןוא לרעטכעל

 -אב ןעגנאלק סילורס ןופ טליפעג ךיז ליּפש רעד ךָאנ ךיוא טָאה'מ
 טָאה ילורס סָאװ ,ןגיוא יד ראפ טאהעג ךָאנ טָאה'מ .טרעביוצאב ,טשרעה
 טליּפשעגסיוא טָאה רע ןכלעוו ראפ ,רעיורט םעד :טלעטשעגרָאפ טשרָאקָא
 יד טימ עכמיס יד ;טכארבעגטימ טָאה רע סָאװ ,יד דעוװָאקעל שראמ םעד
 סָאד ןוא ,טנעה יד ןיא טכיל יד טימ םינייקז יד :ץאלאּפ ןופ רעמיטנגייא
 ןיא טָאה'מ סָאװ ,ץלא סָאד -- ,לזאמ טימ --- עמיעמ -- ךיז טבלעק סָאװ ,יפ
 -עגסיוא קיטראכיוה יוזא ,לריוג םענעגיא קיטש א טליפעג םעד
 ...טקירד

 ןרעה קידנלעוו יװ ,ןילורס וצ טדנעוועג ּפעק יד ןטלאהעג ךָאנ טָאה'מ
 ..אׂש ,אש :טרעהרעד ךיז טָאה לָאמאטימ רָאנ ...םעד ןופ ךָאנ ןוא ךָאנ
 ןטלעז טפערט סָאװ ,ךאז א--"ןגָאז, ןעמונעג טָאה יזול ---?זיא סָאװ
 -לופאב לָאמעלא טָאה יזול לַײװ ,טרָאװ ןפא גראק ןעוועג זיא יזול לַײװ
 ,ףראד'מ סָאװ ,םעד טימ ,םיא טָאטשנָא ןטערטוצסיורא ןרעדנא ןא טקיטכעמ
 רע טָאה ,םענייק ןופ סעשָאקאב םוש ןָא ,רָאג ָאד ןוא .עקינַײז יד ראפ
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 רעד רעביא סעּפע זיא םיא ךיוא זא ,ןעמיס א-- ןפורעגסיורא ןיילא ךיז
 ...ןעגנאגעגרעביא עלייק

 -סיוא רעירפ :גָאט ןטלופרעביא ןא טאהעג טנַײה טָאה יזול ךיוא ,ָאי
 -לא ןיא ןרעדנוזּפָא ךיז ךָאנרעד ,ןפָארטעג טָאה'ס סָאװ ,ןילורס ןופ ןרעה
 רעד רעטניה טײטש סָאװ ,םעד אב ןוא טנאו רעד אב ןטעב ןוא רעק
 ךיז טָאה רעכלעוו ,ןעלכימ ראפ ךיוא יוװ ,ןילורס ראפ עליכעמ ,טנאוו
 ,טכארבראפ רעגנעל םיא אב ןוא ןזיוואב בוטש ןיא םיא וצ ךָאנרעד ךַײלג
 יװ ,ןעזעגוצ טָאה רע ןעװ ,עכמיס יד טָא ךָאנרעד ;ןעקנעדעג רימ יו
 יו ,ץלא טָאה רע ןעװ ,רענעגייא ןא םורא יו ,ריא םורא טוט ילורס
 ןַײז טימ סיורא טציא ,רענעדירפוצ א ,זיא רע יװ ןוא ,טיירגראפ ,רעהעג
 ןַײז ןופ ,סיוא טזַײװ ,ןיזול טָאה ץלא סָאד -- ,טיירדעגמוא עלייקיליּפש
 טָאה רע ןעװ ןוא ,טריפעגסיורא רעגייטש ןטלעטשעגנַײא-ךעלטנייוועג
 טשרע טשרָאקָא ,ןרעיוא עטציּפשעגנָא טימ םעליוא םעד ךיז ראפ ןעזרעד
 רעגאב א ןעמוקעגרעטנוא םיא זיא יוזא ,טרעדורעגפוא ליּפש סילורס ןופ
 -רעק טימ ןָאט טָאש א ,טַײז ןַײז ןופ ,ךיוא ןוא ,ןליקּפָא ךיז ןזָאל טינ יז
 יד ןופ טימעג ןיא טרעקאעגפוא םיא ראפ טָאה ילורס סָאװ ,ןדָאב ןפא רענ
 ,רערעהוצ

 ןוא טקאהעגּפָא ,ליטש ןביױהעגנָא יזול טָאה -- ,לעָארסִיי ןיוויוואכ --
 -ַאג ןופ םירוסעי יד טינ סָאװ ,לעָארסַיי זיא טבילעג -- ,ןצאז עצרוק טימ
 םיא טרעטש ,שיט סנטאט ןַײז ןופ ןבירטראפ זיא רע סָאװ טינ ןוא סעל
 טלייװרעדסיוא ןוא טָאג וצ רעדניק -- םעקָאמעל םינָאב ןליפ וצ ךיז טינ
 ...סעכלאמ ןקיטפניק םוצ

 טגָאזעגסיױרָאפ זיא'ס יװ ,לעָארסִיי ןופ עלועג יד ,טכיל יד טמוק'ס --
 ןוא ,טציא ןיוש ךיוא רעבָא ...רעטעּפש ףא םִיַיװענ ןוא רעגָאזסיורָאפ ןופ
 -ַארוּפ ןוא ךָארב טמוק'ס ןעוו ,סעריוד עלא ןיא םיקידאצ ןעמוק ,לָאמעלא
 -אב ,לריוג ןַײז ןופ גנוקיניזאב יד ךיז ףא ןעמענ סָאװ ,לעָארסִיי ףא סעינ
 סָאװ ,ןקידמעראברעד א ןופ גיוא ביל א טימ געוויןרָאד ןַײז ףא םיא ןטייל
 -עג ןבָאה וצ ייז ייז ןשטניוװ ,םיא ןיא ןפערט ןפראד עכלעוו ,ןלַײּפ עלא
 -אצ םוצ טנעַאנ ןעייטש סָאװ ,יד ךיוא סָאד ךיז ןשטניוו'ס ...ךיז ןיא ןפָארט
 םענעי ןופ םאט םעד ןליפ וצ סוכז ןטימ טקילגאב ןענַײז עכלעוו ,קיד
 ןוא עקידנעמוקּפָא ,עטקנערקעג סָאד זיא סָאװ ,לעָארסִיי ןופ ראצ ןכיוה
 .טלעוו רעד ןופ ץראה עקידנדַײל

 -וסעי יד ראפ לעָארסַיי זיא טבילעג -- םעקָאמעל לעָארסַיי ןיוויוואכ --
 ןבַײלב וצ יוזאיו ,טלעוו רעד ליּפשַײב א ראפ טניד רע עכלעוו טימ ,םיר
 ףעלאכ רעד ןעוו עליפא ,עלַײמ רענעכָארבעג-טינ רעד ןיא ןוא דנאטש ןיא
 ןקילב עטלקנוטראפ ענַײז ןיא סָאװ ,לעָארסַיי זיא טבילעג ...זדלאה ןפא זיא
 ףא ןקוקוצסיורא ףא לקיטלעּפש ןיילק א ךיוא ךָאד רעדייסעק םיא טבַײלב
 עכלעוו ראפ ,ןעמעלא ראפ רָאנ ,ןיילא ךיז ראפ רָאנ טינ-- עלועג רעד
 ןטסּוװאב םענופ רענָאמרעד רעד ןוא רעמוקּפָא רעטשטנעבעג רעד זיא רע
 ,טַײצ א ןעמוק טעוו'ס זא--"םענָאּפ לָאק לאעמ אמיד ַאכַאמוא , זא ,גָאזוצ
 - . .העמענעפ עלא ןופ ןרעװ טשיװענּפָא ןלעװ ןרערט עלא ןעוו

 "רעד א ןיוש ,טצעזעגרָאפ יזול טָאה -- ..טַײצ יד ןעמוק טעוו'ס --
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 טעװ עּפוכ א ןעוו -- ,גנונעפָאה לופ ,דייר ענעגייא ענַײז ןופ רעטמעראוו
 יידאצ ןוא טלעװ רעד ןופ םימָאכאכ ...גראב ןקיליײה םוצ ןרעװ טריפעג
 ןלעװ טנעה יד ןיא סעלָאדװאה טימ ןוא ּפעק יד ףא ןעניורק טימ םיק
 -כָאנ יז טעװ טלעװ עצנאג יד ןוא ,טימ רעד ןיא ןטבלאזעג םעד ןבָאה
 ךיוא רָאנ ,ןימ ןכעלשטנעמ םענופ רָאנ טשינ דניק ןוא בַײװ ,ןאמ -- ןייג
 ןוא ןרעװ טכירעגפוא ןלעװ עכלעוו ,סעפיוא ןוא סעמייהעב ,סעַײכ עליפא
 סָאד טעװ ןעמעלא ןעוו ,דיירפ ןופ גָאט םעניא ,ןסיוו טימ ןַײז טליפעגנַא
 רעדעי ,רערעראפ ןוא רעגנעהנָא ענַײז טימ םעכָאכ רעדעי ...ןפערט קילג
 ןבעל ךיז ןבָאה עכלעוו ,יד טימ קידאצ רעדעי ,םִיָיוװענ-יײנב יד טימ יװַאנ
 ןוא דייר עטרעטַײלעג ענַײז ןופ טזַײּפשעג ךיז ןוא ןטלאהעג טנעָאנ םִיא
 רעַײפ עקילייה סָאד טיהענּפָא ןבָאה עכלעוו ,עלא-- םיסַײמ עטבלאזעג
 רעד ןיא ןשעלסיוא טינ ךיז לָאזס ,ןטניומערוטש ןיא ןוא ןטניוו ןיא
 .רעטצניפ

 סָאװ ,טכיל סָאד -- ,וניימיולש יישנא ,ונייכא ,ריא ךיוא םורעד טיה --
 -אה ײמָאי זיב ,געט ענעי זיב ,עשורעיעב ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ךַײא זיא
 עלא ןוא ,רעזיילסיוא ןראפ ןקוב ךיז ןלעװ סעינק עלא ןעוו ,ךעישַאמ
 זיא'ס ןעמעוו ןיא ,םַיורב ערעדנא ַײס ,שטנעמ ַײס -- עכָארב ןטעב --ּפעק
 ...לעז עקידעבעל א-- עַײכ-ךאור א ןאראפ רָאנ

 ןעמונעג ךיז יזול טָאה -- ,וניימיולש-יישנא ,ונייכא ,רעַײּפ סָאד טיה --
 טקוקעג םיא גנופאגראפ טימ טָאה םעליוא רעד ןוא ,ןעמעראוורעד רעמ
 -רעד רעד וצ ןוא טסיירט ןַײז וצ ךָאנ ןוא ךָאנ ןרעה קידנלעװ ,ליומ ןיא
 ןוא ןקירעהעגנָא רעדעי ראפ טמיטשאב זיא סָאװ ,סעכילש רענעביוה
 .קידאצ םוצ ןקידנעײטשיטנעָאנ

 ,םעד ןופ סעלַײּפסיה ןופ טקיוװקעג ךיז םעליוא רעד טָאה -- ,ַײא-ַײא --
 ןופ ,לאלקאהיסערָאצ ןופ געווסיוא ןא ןרָאװעג ןזיװעגנָא ָאד זיא סָאװ
 .רערעהוצ יד ןופ ןקיצנייא ןדעי ןופ -- טארּפאה-סערָאצ ןוא עמוָאה-סערָאצ

 ,סעכאנ ןקיבײלג םענופ טקיוװקעג ךיז ןעמ טָאה -- ,ַײא ,ַײא ,ַײא --
 -אב סָאד טלעטשראפ עלָאּפ רעד רעטנוא ןבָאה וצ טקילגאב זיא'ס סַאװ
 ,ןטַײצ סכעִישָאמ זיב ןטלאהפוא ךיז ןוא ןעילט ףראד סָאװ ,טכיל עטסּוװ
 ..ןכָארּפשראפ טָאה ןעמכאנ בער עבער רעד יװ

 ,ילא ,ילא --
 םענופ ןרעדנּוװּוצּפָא ךיז ןזיוואב טינ ךַאנ טָאה םעליוא רעד יװ רעבָא

 סָאװ ,ןײטש א ןָאטעג ךארט א םעצולּפ טָאה יוזא ,ןיזול ןופ ןטרעהעג
 -רָאפ זיא עדוס יד ּוװ ,רעמיצרעדָאפ םענופ רעטצנעפ ןיא ןפָארטעג טָאה
 -פָא ןיא רָאה א ןוא ריש-ריש ןוא ,ביוש א טצעזעגסיוא טַאה'מ .ןעמוקעג
 ןעװעג ּפָאק א ןצעמע לָאז ןייטש רענעּפָארטעגנַײרא רעד זא ,ןעגנאגעג
 (טניימעג עקאט רעקירעד רעשפע ןוא) ךיוא ןסָאלשעגסיױא טינ ,ןטעלּפ
 ..ּפַאק סיזול

 ,םעליוא-לּפירק רעד ...ןַאטעג ףוא ּפאכ ןדליו א ךיז טָאה םעליוא רעד
 רעד ןופ ןקורקירוצ ןעמונעג ךיז טָאה ,ךיק ןיא טלמאזעג ךיז טָאה סָאװ
 ןוא ,טקערטשעג ּפעק יד רעירפ טָאה רע ןיהּוװ ,רעמיצרעדָאפ ןופ לעװש
 בוטש יד ןוא ןראשסיורא ןביױהעגנָא ןצנאגניא רָאג ךיז ךעלעמאּפ-ךעלעמאּפ
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 ןבָאה ןוא טאהעג טינ טרָא ןייק שיט םאב ןבָאה סָאװ ,ענעי ;ןזָאלראפ
 ךיוא ךיז ןבָאה ,טרעהעגסיוא ןיזול טציא ןוא ןילורס רעִירפ קידנעייטש
 ףא-- עקידנציז יד ךיוא יוזא ;עטפעלּפעג ,טרירעג רעטרע יד ןופ טציא
 ָאד סָאװ ,טּפאכעג ךַײלג טָאה ילורס ןייא רָאנ ןוא ,רעצעלּפ-ץיז ערעייז
 .ןעמענריפ ףראד'מ סָאװ ןוא רָאפ טמוק

 -ראפ טָאה רעכלעוו ,רעגעלש לקילומש ןָאטעג קנּוװ א דלאב טָאה רע
 ,ןעז ןוא ,סיורא ןסיורד ןיא םיא טימ לָאז רע ,שיט םאב טרָא ןא ןעמונ
 ןייטש םעד טָאה סָאװ ,םעד טנאה רעד אב ןקאּפ ןעגנילעג יז טעװ רעשפע
 .ןעמוקאב שינעמוקסיוא ךעלרע ןַײז ייז ןופ לָאז רע ,ןפרָאװעג

 גנוצעזרָאפ ןימ א זיא ןייטש רעד טָא זא ,ילורס ,ןענאטשראפ טָאה רע
 ,זיוה סעכָארב ןיא טכאמעגכרוד םיא טימ רעַירפ טָאה'מ סָאװ ,םעד ןופ
 ןא ךיוא זיא סָאד זא ןוא ,ןעקנורטאב ןפָארטעג ןיהא ךיז טָאה רע ןעוו
 ןסיוועג א ףא ,ןעשעג ,ךעלגעמ ,רעטַײװ טעװ סָאװ ,ךָאנ סעּפע ףא גָאזנָא
 ..ןפאשעג טנעה עסיוועג ןופ ,ןפיוא

 -ומש טימ רע זא ןוא ,םעליוא-בוטש ןכרוד טקורעגכרוד ךיז טָאה רע
 ןטַײז עלא ןיא טקוקעגמוא ךיז ןבָאה ןוא ןסיורד ןיא סיורא ןענַײז ןעלקיל
 סנעמעוו ןופ ,םעד ןופ ןעמיס ןטסדנימ א שטָאכ ןריּפשרעד טלָאװעג ןוא
 -עג טשינ ,ןענופעג טינ ןבָאה ייז ןוא ,ןפָארטעג טָאה ןייטש רעד טנאה
 -- ,ןטַײז עלא ןיא טניה-ריּפש יוװ ,טזָאלעצ ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,ףורעד טקוק
 ןוא ןקידייל טימ ןרעקמוא טזומעג ףָאסעל ,עריירב-ןייעב ,ךיז ייז ןבָאה
 .טנידראפ טָאה רע יװ ,ןלָאצאב וצ םענעי ןליוו םענעדָאלעגסיוא ןייק טינ
 -רעד בוטש סיזול ןופ ריט רעד וצ קירוצ ךיז ןבָאה ייז יו ,רעבָא דלאב
 ,ןגנאל א ,ןכיוה א םענייא ףא ןגָאלשעגנָא ךיז ייז ןבָאה יוזא ,טרעטנעענ
 ןוא ,ןענעקרעד וצ ןעוװעג טינ םענָאּפ ןַײז זיא רעטצניפ רעד ןיא סָאװ
 ןגעקטנא םיא ןעלקילומש טימ ןילורס ןעזרעד טָאה רענעי רָאנ יװ סָאװ
 :ןָאטעג גערפ א ךַײלג רע טָאה יוזא ,ןייג

 ?רעבשאמ יזול טניוװ ָאד --
 ?רע ףראד סָאװ !ןעד זיא סָאװ ,ָאי --
 בער ווָאר ןופ טקישעג זיא רע -- ,טגָאזעג רענעי טָאה --- ,ףראד רע --

 .סעכילש א ןיא ןידוד
 ןיא רעירפ ,ןעלקילומש ןוא ןילורס טימ ןעמאזוצ ,ןַײרא זיא רע זא

 ךיז טָאה םעליוא רעטקאּפעג-לופ רעד ּוװ ,רעמיצרעדָאפ ןיא ךָאנרעד ,ךיק
 םענופ טשארעביא ךָאנ ,קידנציז ,קידנעייטש ,רעטרע יד ףא ןענופעג ךָאנ
 טינ רעמענעּפ סנעמעלא ןופ ךָאנ ץלא ךיז טָאה סָאװ ,םענעעשעג סָאװרָאנ
 שיט ןופ ןָאנבױא םוצ ןָאטעג קוק א ךַײלג רע טָאה יוזא--- ,ןעמונעגסיוא
 ןוא ,ןיזול -- ןבָאה טפראדאב טָאה רע ןעמעוו וצ ,םעד טנעקרעד טָאה ןוא
 ;ןבעגעג גערפ א ןוא ןָאטעג דנעוו א ךיז טָאה ,טַײקרעכיז רעמ בילוצ ,דָאנ

 ?רעבשאמ יזול ,רע זיא סָאד --
 .רע ,ָאי --
 -לעוו ,ןידוד בער ווָאר ןופ ,ָארסאעד ָארָאמ םענופ טקישעג רע זיא --

 ךיז םיא וצ טנַײה ךָאנ רעכיג סָאװ ןוא ןעמאז טינ לָאז יזול זא ,טעב רעכ
 ,ןעיניא ןסיוועג א בילוצ ,ןזַײװ
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 יו סָאװ ,סערָאשעמ סידוד בער ,רעגנאל רעד ךעליימ ןעוועג זיא סָאד
 -עג עלַײװ א רע זיא יוזא ,טגָאזעגּפָא רעטרעוו עטצעל יד טָאה רע רָאנ
 ןא טָאה רע רעכלעוו טימ ,טפול-עדוס רעדמערפ רעד ןופ לוװלּוװעמ ןבילב
 זיא םעליוא ןופ רעמענעּפ יד ףא סָאװ ,ןופרעד ךיוא ןוא ,ןָאטעג םעטָא
 טנָאקעג טינ ךיז טָאה רע סָאװ ,טַײקטשימעצ א סעּפע ןקרעמ וצ ןעוועג
 -ראפ טימ ןבילבעג ןייטש םורעד רע זיא .טמאטש יז ןענאוונופ ,ןרעלקרעד
 סיזול ףא טָאה ,ןגָאז וצ סָאװ רעמ קידנבָאה טשינ ,ןוא ןקילב ענעריול
 .טראוועג רעפטנע

 ..סע טסייה ,ךעליימ ,ןייג ןָאק רע-- ,טגָאזעג יזול טָאה -- ,טוג --
 ,ןשטנעבּפָא טעוו'מ ,ןקידנע טעוו'מ זא ןוא ...טעז רע יװ ,ָאד עדוס א זיא'ס
 .טמאזעג טינ ,יזול ,ןעמוק ךַײלג רע טעװ

 יא ,יוו-טינ-יוו טקידנעראפ ןיוש עדוס יד טָאה'מ זא ,לסיב א רעטעּפש
 -יוא רעד סָאװ ,םעד סעמכאמ יא ,ןייטש ןטימ גָאלשרעביא םעד סעמכאמ
 ןיזול ןופ גנודאלנַײא רעד ןיא סטוג טינ סעּפע ךיוא טליפרעד טָאה םעל
 יּפָא ךָאנרעד ,ןסעגעגּפָא ןיוש טָאה'מ זא ,לסיב א רעטעּפש ;ןידוד בער וצ
 טימ ןענעגעזעגּפָא ךיז ןוא ןייגקעווא ןראפ ,עלא ןבָאה יוזא ,טשטנעבעג
 ןַײז לָאז רע ,ןשטנּוװעג םיא יו קירעטיצ ןוא טלגנירעגמורא םיא ,ןיזול
 רע ןיהּוװ ,טרָאד ןייטשרָאפ ,ךעלגעמ ,םיא ןָאק סָאװ ,סטכעלש ןופ טיהאב
 ...ךיז טזָאל

 -ול ןופ ןקורסיורא ןעמונעג זַײװכעלדער ךיוא ,זַײװקיצניײא ךיז טָאה'מ
 -עלש לקילומש ךיוא ,ןיזול טימ ילורס רָאנ ןבילבעג ןענַײז'ס ּוװ ,בוטש סיז
 ןוא ...עלא טימ קעווא טינ לָאז רע ,ןָאטעג קנּוװ א טָאה ילורס ןעמעוו ,רעג
 ןָאטעג ילורס ךיוא טָאה ,גנאג םוצ ןָאטנָא ןעמונעג ךיז טָאה יזול זא ,טלמעד
 :ןבעגעג גָאז א ןוא ,עבלעז סָאד

 .ןעלקילומש טימ רע -- ךיוא טייג רע --
 ?ןפורעג טינ םיא ךָאד טָאה'מ ?סָאװ וצ --
 .ןפורעגמוא ךיוא זא ,טינ טכאמ'ס --
 טימ ןילורס ןוא ,טימ רעד ןיא יזול ,ןעַײרדניא בוטש ןופ סיורא זיא'מ

 קיטכיזרָאפ ןעמאזוצ יוזא זיא'מ .טאהעג ןטַײז יד אב רע טָאה ןעלקילומש
 טניווװעג טָאה יזול ּוװ ,טרָא םענעי ןופ ךעלסעג ערעטצניפ יד ןעגנאגעגכרוד
 ךיז לָאזס זא ,עריומ ןופ ,סיוא טזַײװ -- קיניײװ ןעייג ןשטנעמ ּוװ ןוא
 .ןיזול ףא לאפנָא ןימ א -- בוטש ןיא יװ ,ןפערט טינ סעּפע רעדיוװ טרָאד
 ,ןסאג עטבעלאב רעמ ןוא ערענעטכיולאב רעמ יד ןיא סיורא זיא'מ זא ןוא
 לָאמאטימ ילורס טָאה יוזא ,רענעלק ןַײז טנָאקעג ןיוש טָאה עריומ יד ּוװ
 -רעד וצ געוו ןפא סעּפע ךָאנ טָאה רע זא ,ןָאטעג גָאז א ןוא ןטלאהראפ ךיז
 ןיזול לָאז רע ,ןָאטעג קנּוװ א ַײברעד רע טָאה ןעלקילומש ןוא ...ןקידייל
 ,ןידוד בער זיב ןטיילגאב םיא ןוא ןײטשּפָא טינ םיא ןופ ,ןיילא ןזָאל טינ
 ,רע זיב ,ןַײזנעמאזוצ םיא טימ רע לָאז ,טגָאזעג רע טָאה ,טרָאד ךיוא ןוא
 .ןעמוקנָא ןיהא טעוװ ,ילורס

 -ָארב וצ טזָאלעג ךיז טָאה רע .ןבילבעג טינ ןוא קעווא רע זיא טלמעד
 ריא ןיא םינָאמיס טכאמעג ךיז רע טָאה גָאטאב טנַײה שטָאכ סָאװ ,ןעכ
 -רעדפא ןבָאה ןפראדאב ןיהא רע טעװ רעמָאט ,ןעקנעדעגראפ וצ ףא ,ףיוה
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 ,טרעטנָאלּפעג לסיב א טציא ךיוא רע טָאה ךָאד ,רעטצניפ רעד ןיא ,טכאנ
 .טכוזעגּפָא םיא טָאה רע זיב

 לָאמ עלא יװ ,ןפָארטעגנָא טרָאד טָאה ןוא ןעכָארב וצ ןַײרא זיא רע זא
 בלאה ,קינייװ רָאג ,טכאנרעדפא ןקידעכָאװ א ןיא ,גָאט ןקידעכָאװ א ןיא
 דנעוו א ךַײלג ךיז רע טָאה יוזא ,רעכוזאב עטקוראפ בלאה ,עטמעשראפ
 :טמורעגנַײא ריא ןוא ריא וצ ןָאטעג

 .טכאמענּפָא יוװ ,ןייגטימ םיא טימ לָאז יז ,ןבָאה יז רע ףראד טציא --
 .ןָאטעג גערפ א ענעי טָאה -- ?ןיהּווװ --
 .טרעפטנעעג ילורס טָאה -- ,ווָאר םוצ --
 !?וָאר םוצ ,ילא-ילא --
 ?ןקָארשרעד ךיז טָאה יז ,עשז סָאװ ,ָאי --
 .ןקָארשרעד עדאווא --
 טקערשרעד'מ זא ,ךיז טלאה עמ ּוװ ,טרָאד וצ ךיז טלאה זיא ,ונ --

 "ריז
 ןופ רעפטנע םענופ ןָאטעג לכײמש א סָאװטע עכָארב טָאה טלמעד

 טינ ךאמָארּפ ןייק רָאג לָאמא רע זיא ,סיוא טזַײוװס יוװ ,סָאװ ,ןילורס
 טציא ךיז טָאה יז .עכָארב ,יז יו ,עניוזא טימ ןעגנויצאב ןיא עליפא ןעוועג
 לָאמא רעד טָא זא ,גָאטאב טנַײה לָאמניײא ןיוש יװ ,טגַײצרעביא לָאמאכָאנ
 -ניווצ וצ ףא טנאה עטסעפ א סעּפע טָאה ךאמָארּפ ןייק טינרָאג רענעזעוועג
 רעטייווצ רעד ,רענעי זא ,טכאמעגּפָא סעּפע טָאה רע ןעמעוו טימ ,םעד ןעג
 טָאה רע סָאװ ,ןריפסיוא -- טינ ליוו רע יצ ,ָאי ליוו רע יצ -- לָאז ,דאצ
 טשינ ןלעװ ןוװּורּפ טציא טעװ יז ביוא זא ,טליפעג טָאה יז .ןעמונעג ךיז ףא
 -אב רעַירפ זיא יז סָאװ ףא ,םעד ןופ ןעיירדסיוא ךיז ןוא טרָאװ ןייק ןטלאה
 ,לאדנאקס א ןכאמ ילורס רעטנאקאבמוא-ריא רעד טָא ןָאק יוזא ,ןענאטש
 -ָאק קירעביא טינרָאג ריא ןעגנערב ןדָאש ליפ ןָאק סָאװ ,ענעצס עכיוה א
 יװ ,ןכאז עניוזא ראפ ןבָאה עריומ ףראד עכלעוו ,בוטשיעסָאנראּפ רערעש
 .םאראראט ןקירעביא ןוא ןרעיוא עקירעביא ,ןגיוא עקירעביא

 -עג טסּוװעג טינ טָאה יז שטָאכ ןוא .ןבעגעגרעטנוא םורעד ךיז טָאה יז
 ןוא ;וָאר םאב ןטנאקאבמוא םעד טָא ןעניד ןפראד טעװ יז סָאװ טימ ,יונ
 -סעדייא סָאד טָא זא ,ןבָאה וצ עריומ טנורג א טאהעג ךיוא טָאה יז שטָאכ
 ,עניוי א ןופ ןסערעטניא יד טימ ןלאפיונוצ טינ ,ךעלגעמ ,טעװ טרָאד ןגָאז
 ,סָאװ ןוא ,טנאקאב ןופ עשָאקשינ ןעוועג ,סיוא טזַײװ ,זיא יז ןכלעוו טימ
 ןטימ ךאז עצנאג יד טנדרָאעגנַײא ךָאד ,עניוי ,רע טָאה ,טסּוװעג טָאה יז יו
 ,ךָאד רָאנ ;ליצ ןסיוועג א בילוצ ,ןטנאקאבמוא םעד טָא ריא וצ ןעגנערב
 ריא ןוא ןטלאהרעטנוא יז לָאז רע ,ןעוװועג טשינ טציא זיא עניוי יו יוזא
 יוויוזא ןוא ;ןילורס ,םעד טָא טימ ןגירקראפ ןלעוװ ךיז טעוו יז ביוא ,ןפלעה
 סָאװ ,םעד ןופ טלָאצאב טוג ןעמוקאב ךיוא גָאטאב טנַײה ךָאד טָאה יז
 יז יוויוזא ןוא ;סטלָאצעג ןַײז ראפ ףוא טנָאמ ןוא ריא ראפ טציא טייטש
 ,ןליוו א טימ שטנעמ א זיא ןיושראּפ רעד זא ,טגָאזעג יװ ,ןעזעג ךיוא טָאה
 טעװ בוטש ריא ןופ ןרעװ ןעמונאב ןוא טעוועצירפעגּפָא לָאמ ייווצ סָאװ
 א טָאה יז ...ןבעגעגכָאנ םורעד יז טָאה -- ,ןזָאל טינ עדאווא ןיוש ךיז רע
 -גיוו א ךיז ףא ןעמונעג יז טָאה עקאט דלאב ןוא ,"דלאב ,טָא, :ןָאטעג גָאז
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 ,גנאג םוצ טיירג ןיוש קידנעַײז ןוא :ּפָאק ןפא לאש א ןוא לטנאמ ןקידרעט
 :ןָאטעג גָאז א רעדיוו יז טָאה

 יז טעװ ,ןגערפ יז טעוו'מ זא ןוא ;טכאמעג זיא ,טכאמעג ;טייג יז --
 .טסייוו יז סָאװ ,ןגָאז עדאווא

+ + 5 

 טשינ ןפָארטעג רע טָאה ,ןידוד בער וצ ןַײרא טנװָא םענעי זיא יזול זא
 -עג עכעלטע זיולב רָאנ ,סטכאנוצסעבאש א לָאמא יװ ,םעליוא ןסיורג ןייק
 רעהא לעִיצעּפס רָאנ ,עקילעפוצ ןייק טשינ ,סיוא טזַײװ ,רעבָא ,עטלייצ
 ידוד בער רָאנ יו סָאװ ,ןופרעד ןעז וצ ןעוועג זיא סָאד .ענעפורעגנעמאזוצ
 יװ ,לוטש ןַײז ןופ ןביוהעגפוא סָאװטע ךיז טָאה ןוא טקרעמאב םיא טָאה
 ןיזול ףא עקידנציזמורא יד ןבָאה יוזא ,דעװָאק טימ קידנעייגנגעקטנא םיא
 ָאד זיא טונימ א רעירפ זא ,ןעוועג רָאלק זיא'ס ןכלעוו ןופ ,ןָאטעג קוק אזא
 ןעמ זיא ,ןעמוקנַײרא ןַײז אב ,טציא ןוא ,םיא ןגעוו ןעגנאגעג דייר יד
 טלמעד ךיז ןבָאה'ס .ןסירעגרעביא ךערּפשעג םעד ןוא ןרָאװעג ןגיוושנא
 -עלאב-טָאטש עקינייא ךיוא ,םינָאבאר רָאּפ א ץוכ ,ןידוד בער אב ןענופעג
 יוויוזא סָאװ ,רעקנעש עניוי יו ,אזא -- !רעדנּוװ א עז -- ךיוא ןוא ,םיטאב
 םאב ,ךיז ןופ סרעכעה ןבעל טרָא ןא ןעמענראפ וצ טגאוועג טינ טָאה רע
 א םענייא ןופ לקנעב א רעטניה ןענאטשעג םורעד רע זיא ,וװָאר ןופ שיט
 .רעגייטש ןַײז יו ,רעטנורא ףא טנעה עטגיילראפ טימ ,וועשָאכ ןקידנציז

 ,רעגעלש לקילומש ךיוא טקרעמאב ןעמוקנָא סיזול סייב טָאה עניוי
 ןוא ןטיילאב ווָאר ןזיב ןיזול טפראדאב ,גָארטפוא סילורס טיול ,טָאה סָאװ
 -ומש ןעוו זא ,טקרעמאב ךיוא טָאה רע .ןייגטימ םיא טימ בוטש ןיא ךיוא
 טימ טקוקעגמוא ןריולראפ סעגער עטשרע יד ךיז רע טָאה ,ןַײרא זיא לקיל
 ,ןבַײלב ןייטש יצ ,ןָאטניהא ךיז ּוװ ,קידנסיוו טינ ,גיוא עטאוועמלעב ןַײז
 ,עניוי ,רע סָאװ ,טרָאס ןבלעז ןופ קידנעַײז ,ףָאסעל זא ,ןוא ;ןצעז ךיז יצ
 ,וװָאר א ןופ עוויווס רעד ןיא ַײרפ קירעביא טינ ךיז טליפ רעכלעוו ,ןיילא
 ןייטש ןסָאלשאב םורעד רע טָאה -- ,ידוד בער א יװ ,אזא ןופ טארפיב
 ןוא רעטקיטכעראב טינ א יװ ,טרעדנוזעגּפָא לסיב א ,טַײװ לסיב א ,ןבַײלב
 .טפאשלעזעג רעד טָא ןיא טסאּפעגנַײרא טינ

 טָאה עמ ןעוו ,ןָאטעג גערפ א עקינייא ןבָאה --?דַיי רעד זיא רע --
 -נײא טשינ זיא רע זא ,טסּוװעג ןוא ןעלקילומש ןדמערפ םעד ןעזרעד
 .ןדאלעג

 טנעקעג ָאי לסיב א םיא ןבָאה סָאװ ,ערעדנא ןבָאה -- !לקילומש ,אה --
 למרומ א םורא-ןטניה ,טָאטש ןיא עדיוווא עשירעגעלש ןַײז טסּוװעג ןוא
 .ןעמוקרעהא ןַײז ןופ ,ךעלדנעטשראפ ,ענעדירפוצ טשינ ,ןָאטעג

 ,ףורסיוא ןא טימ טּפאכעגסיורא ךיז עניוי טָאה -- !לקילומש ,אה --
 ,רעכיז ףא םיא טסייוו ר ע זא ,ןעזעג טָאה עמ ןוא ,ןטנאקאב טוג א וצ יו
 -וצמוא יד ןבָאה םורעד טָא ןוא ;:םיא ךיוא -- לקילומש ,רעכיז ,זא ןוא
 ,םיא ןגעק ןרעדיװרעד ןעמענ טנָאקעג טשינ ןעלקילומש טימ ענעדירפ
 געמ ,דאצ א םענייא ןופ ןַײזוצַײב טזָאלרעד טרעוו עניוי א ביוא סעמכאמ
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 יװ ,רעטייווצ רעד יװ ,אזא ןבָאה וצ ןביולרעד ךיז דאצ רעטייווצ רעד
 בָאגסיוא ןייק םענייק ןופ טמוק םענייק ןוא ,טיווק ןוא :סע טסייה ,לקילומש
 ...סיורא טינ

 ,רעַירפ יװ ,ןבילבעג ןייטש זיא עניוי :ןבילבעג עקאט סָאד זיא יוזא ןוא
 טָאה רע ּוװ -- לקילומש ןוא ,וועשָאכ ןקידנציז םענופ לקנעב ןרעטניה
 ..טרעדנוזעגּפָא לסיב א ,טַײװ לסיב א :ןעמונראפ ץאלּפ

 טגָאזעג ןענַײז רעטרעוו-גנוסירגאב רָאּפ עטשרע יד יװ ןוא ,טָא ןוא
 ךַײלג ןעמ זיא יוזא ,ךיז טריפ'ס יװ ,ןידוד בער ןוא ןיזול ןשיװצ ןרָאװעג
 -עג ןדאלעגנַײא זיא רעטשרע רעד ןכלעוו בילוצ ,ןעיניא םוצ ןטָארטעגוצ
 .ןטייווצ ןופ ןרָאװ

 :ייווצ יד טָא ןופ שינעגעגאב רעד ןגעוו רעטרעוו רָאּפ א
 עדייב ,ןטָאנקעג גייט ןייא ןופ עדייב ,ךַײלג עדייב ,ךיז טכאד גולפ ןיא

 ןייא וצ טאמיק עליפא ןוא ,עקירעהעג ןביולג ןייא וצ ןוא טָאג ןייא וצ
 ,ןטפאשנגייא ערעייז טיול יא ,ענעדיישראפ ךָאד ןוא -- ןביולג ןיא עטיש
 .ןעמונראפ ןבָאה ייז עכלעוו ,עגאל ןוא טרָא םעד טיול ,רעקירעד ,יא ןוא

 םיא ןבָאה עכלעוו ,שינעטנעק ליפ טימ ,ףיראכ א -- ידוד בער ןעוו
 טָאה'מ ּוװ ,א יוװ ,עליהעק אזא ןיא ווָאר רעטסערג רעד ןַײז וצ טכארבעג
 א יװ ןעוועג טיהעג זיא טרָאװ ןַײז ּוװ ןוא ןטלאהעג ךעלרע סיורג םיא
 ןעוו :ןיילא טָאג ןופ .הד--"ַײניסעמ , ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאװ ,טרָאװ
 רעטניה טָאטש עצנאג א טאהעג טָאה סָאװ ,ףיקאט א ךיוא -- ידוד בער
 סָאװ ןוא ,רעשרעה א ,ראה א יוװ ,ןבעגעגרעטנוא םיא ךיז טָאה עכלעוו ,ךיז
 ,רעמוז ,ןגרָאמירפ עלא רע טגעלפ ,טלייצרעד ןבָאה רימ יװ ,ראפרעד
 -ראפ ןוז רעד ראפ ןגיוא יד ,ןייגסיורא לקענאג ןַײז ףא רעטשרע רעד
 ןוא גנוטכא טיג סָאװ ,רענייא יװ ,טָאטש יד ןעניז ןפא ןעמענ ןוא ןלעטש
 -יטנגייא ןא יװ ,ןגָאז וצ טָאה רע רעכלעוו ףא ,עלכאנ א ענַײז טגרָאזאב
 .רעמ

 טָאה סָאװ ,שטנעמ-לקניוו א :טרעקראפ יזול זיא ,אזא -- ידוד בער ןעוו
 א ;טכארבראפ ץעגרע ץענערג רעד ףא עלעטעטש ןיילק א ןיא ןרָאי עלא
 ךָאד ,רעסייוו-סיורג ןוא רעטנרעלעג א שטָאכ ;לָאהַאק ןופ רעטרעטַײװרעד
 ,ףיקאט טשינ רָאנ טשינ ;טימעג ןופ רָאנ ,טכאמ ןופ טשינ שטנעמ א רעבַא
 ןבָאה רימ יו ,ראפרעד סָאװ ןוא ,ןכָארבעגנָא עליפא ךעלרעניא ץעגרע רָאנ
 א ןעיירדמוא ךיז טפָא ןעז טנַאקעג םיא ןעמ טָאה ,טלייצרעד ךיוא ןיוש
 רעביא רעגניפ א טימ ןריפ טמענ ןוא ףוא ךיז טלעטש רע יװ ,ןטכארטראפ
 סעווָאשכאמ יד ןעמעוו אב ,רענייא יו ,גיוא ןטכער ןַײז ןופ םערב רעד
 עלייק ןַײז סָאװ ,אזא ;ןקַיוראב ,ןליטשנַײא ייז ליוו רע ןוא ךיז ןעציולאק
 ךיז ןבָאה ןווייה יד ןוא ןַײװ רעד זיב ,טלקאוועג ךיז גנאל ןוא ליטש טָאה
 ,טציא ךיוא יוזא ןוא ,טנגוי רעד ןיא ,רעַירפ יוזא -- טלעטשעגנַײא םיא
 ןעמוקוצ טגנאלרעד ,ןעגנורעדנאוומוא עקיטסַײג עגנאל ךָאנ ,טָאה רע ןעוו
 (...סיוא ָאד רימ ןגָאז) ךיוא סָאד יא ,טציא ךיז טלאה רע עכלעוו אב ,יד וצ
 -- אזא ,רעקירעיײז א ןבַײלב ףָאס ןזיב טעװ רע זא ,רעכיז קירעביא =

 .יזו
 .ןעיניא םוצ טציא ןוא

30-59 280 



 רע רָאנ יו ןוא ןגירקעג ןגיוא יד ראפ ןיזול טָאה ידוד בער רָאנ יו
 יוזא ,רעטרעוו-גנוסירגאב רָאּפ עטשרע יד טימ םיא וצ טדנעוועג ךיז טָאה
 זיא טָאטש זא ,רע טסייוו יצ :ןָאטעג גערפ א ךָאנרעד ךַײלג םיא רע טָאה
 -סאעד ָארָאמ רעד יו ,ידוד בער ,רע זא ןוא ,םיא ףא טכארבעגפוא קראטש
 ?ןענערָאװ וצ םיא וועיּוכעמ זיא ,ָאר

 -יורט טימ לסיב א ,טרעפטנעעגּפָא ליטש יזול טָאה -- ,טסייוו רע ,ָאי --
 -גוא לסיב א ךיוא ַײברעד ןוא ,סאּפש םענעגרָאבראפ טימ לסיג א ןוא רע
 .ןעמוקאב טנַײה ןיוש רע טָאה גנונערָאװ א ענייא לַײװ -- ,טלכיימשעגרעט

 .טגערפעג ידוד בער טָאה -- ?ןעמעוו ןופ --
 ןַײז ןיא ,טכאנרעדפא טשרע ,טנַײה םיא טָאה'מ סָאװ ,ןייטש א ןופ --

 .ןפרָאװעגנַײרא רעטצנעפ
 יו לסקא יד טימ ןוא טשעדיכראפ ךיז ידוד בער טָאה -- ?ןייטש א --

 ,טשרעמיולק ,זא ,גנוקידלושאב סיזול עטלעטשראפ-בלאה יד טכאמעגקעווא
 טימ ןענערָאװ וצ יװ ,ןכאז עניוזא וצ סעכַײש א ןבָאה ,ידוד בער ,רע ןָאק
 טשינ ,ןיטשראפ ןָא טינ טבייה ןוא טינ טייטשראפ רע -- ..רענייטש
 .טלמאזראפ שיט ןַײז אב ָאד ןציז סָאװ ,סיוועג ,יד עלא ךיוא טשינ ןוא ,רע

 -נציז-שיט םאב יד וצ טדנעװעג עגארפ א טימ ךיז רע טָאה -- ?אה --
 .דלושמוא סנעמעלא ןוא ןַײז ןגעוו ייז טימ טסעדייעג ךיז יװ ןוא עקיד

 ןופ ,טכאדראפ םענופ טלסײרטעגּפָא עלא ךיז ןבָאה -- ,רענייק ,ןיינ --
 ןייק םיא ןופ טאהעג טינ ןוא ןגָאז וצ טסּוװעג טינ טָאה רענייק ןכלעוו
 .גנונא

 ןטוג א טלמעד טלָאװ רעצעמע ןעוו סָאװ ,ןעניוי רעסיוא ...רענייק ,ָאי
 ָאי טָאה ןוא ָאי טסייוו רע זא ,ןעזעג ןעמ טלָאװ ,םיא ףא ןָאטעג קוק
 ,ןייטש ןגעוו טנָאמרעד טָאה יזול ןעוו ,ראפרעד זא ןוא ...סעכַײש א סעּפע
 -ראפ ענַײז ןוא ןָאטעג עווערעק א טַײז א ןיא ּפָאק םעד לסיב א רע טָאה
 ערבָאב ןקיורמוא ןא סעּפע םיא ךיז ןבָאה רעטנורא ףא טנעה עטגייל
 .ןָאטעג

 -ירעיורט-בלאה ןַײז טָאה ןוא טגָאזעג יזול טָאה -- ,טשינ זיא טשינ --
 סָאװ ןופ ןוא ,ונ -- ,ןגיוצעגקירוצ יוװ שינערעהוצנָא עקיסאּפש-בלאה ,עק
 ?ןענערָאװ ידוד בער ליוו

 -לעזא ןטלאהאבסיוא ךיז ןעניפעג ןטָאש ןַײז רעטנוא סָאװ ,םעד ןופ --
 ןעוועג ןטלָאװ ןדַיי ןעוו .הד ,ָאפיקט לעָארסַיי דאי ןעוו סָאװ ,ןעניושראּפ עכ
 רעדָא ,םערייכ ןיא ןפראוונַײרא טפראדאב ייז ןעמ טלָאװ ,טכאמ רעד אב
 .ייז טמוק'ס יװ -- רעגרע

 זיא סָאװ ,לכימ-עסַײמ יד ןגיילסיוא ןעמונעג ידוד בער טָאה ָאד ןוא
 ןכלעוו אב ,שיט ןבלעז םעד אב ,ָאד טָא ,בוטש ןיא םיא אב ןעמוקעגרָאפ
 רעצנאג א ראפ טָאה רענעי ןעוו ,עקירעביא עלא טימ יזול טציא טציז'ס
 ,סָאד זא ,ןעניימ טינ לָאז'מ זא ,טרעזאכעגרעביא ןוא טגַאזעג ןדִיי עדייא
 ,טייהרערעקיש ,ןרעגמוא -- געגיושעב ןעוועג זיא ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ
 -עג דלוש ןַײז טלָאװ סָאװ ,עביס רעדנא ןא רעביא רעדָא ,טייהרעקנארק
 -עג ןוא שירפ .הד ,סעוועשויעמוא ָאלולצ עיידעב ,ןיינ .ןרעטכַײלראפ טנָאק
 ,ןעניז ןרָאלק טימ ןוא טנוז
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 -טנעראפ א ןענופעגסיוא ןופ זא -- ,טגָאזעג ידוד בער טָאה -- ,יוזא --
 טלאה .הד ,יודיירמיב דעמיוא ןא זיא ןיילא רענעי ןעוו ,םענעי ראפ גנורעפ
 יד טינ טָאה רענייק .ןַײז טינ דייר ןייק ָאד ןָאק -- ,םענַײז אב טסעפ ךיז
 ראפ טרָאװ טוג א ןגָאז ןוא ןקידייטראפ ,ץוש ןַײז רעטנוא ןעמענ וצ טכער
 ןעמעוו טימ ,:לָא קעריוּפ ןוא רעפיוק םענעכָארּפשעגסױא ןוא םענעּפָא ןא
 עמ ,קיניײוװ רעבָא זיא סָאד ?..ןידאה רעמיוכ לָאכעב ןייגאב ךיז ףראד'מ
 ןביג ןוא ןרענ ,ןזַײּפש עכלעוו ,ןעלצרָאװ יד וצ ןבַײלקרעד ךיז ךָאנ ףראד
 סָאװ ,עטיש יד ,טניימ רע ...רענעי יװ ,ןסקיוװעג עדליוו עניוזא ןגיוז וצ
 רע זיב ,ןטלאהעג ריא אב ךיז טָאה ,דייר יד ָאד טייג'ס ןכלעוו ןגעוו ,רעד
 אב ,עטיש יד רע טניימ סָאד ..ןלאפעגּפָארא ךעלקילגמוא ףיט יוזא זיא
 ןטסּוװאב םענופ טמאטש סָאװ ןוא ךיז טלאה רעבשאמ יזול ךיוא רעכלעוו
 ןטָארטעגסיױרא עטַײשעב ןענַײז'ס ןכלעוו ןגעק ,וועלסארב ןופ ןעמכאנ בער
 םעד טעווענאשעג טָאה'מ לַײװ ,ראפרעד רָאנ סָאװ ןוא ,רָאדאה-עליודג עלא
 ,םעשלאב ןקיליײה םעד ןופ דעוװָאק םעד ,ןרעטלע עקיליײיה ענַײז ןופ דעװָאק
 .ןעוועג םירכאמ טינ ןיילא םיא ןעמ טָאה

 סעטיש ערעדנא יילרעלא ןופ רעגלָאפכָאנ ענייק אב :רָאלק ךָאד'ס --
 זיא ןרעה וצ טינ ןוא ןעז וצ טינ--עצמַיי יולעװ ערַיי יול סניוזא זיא
 ןריפסיוא ןכאמ ןעמונעג ידוד בער טָאה -- ,ןעגנורדעג ןופרעד זיא ,עצמינ
 ,יד ךיוא רָאנ ,ןיילא רענעי רָאנ טינ זיא קידלוש זא -- ,דייר ענַײז ןופ
 ,טנַײה יצ ,טסייוו רעוװ סָאװ ןוא ,ןטָארטעגסיױא געוו א םיא ראפ ןבָאה סָאװ
 ןוא לגוסעמ ןענַײז ייז סעמכאמ ,עבלעז סָאד ןָאט טינ ךיוא ייז ןלעװ ןגרָאמ
 -אמ ןימ א זיא סָאװ ,ערעל רעשירעריפראפ-שלאפ רעייז ןופ טיירגעגוצ
 -טשינ ןוא םידייש ןצנאט ןוא ןעילוה'ס ּוװ ,עוורוכ ענעמונאב א ,סעליױּפ
 ...געוו ןכַײלג ןופ ןשטנעמ ּפָארא ןריפ עכלעוו ,עטוג

 ,ןגָאז ןוא ,ןיזול ,ןענערָאװ ידוד בער םיא ליוו םעד ןגעוו טָא ןוא --
 ןופ ןרעטַײװרעד ןיילא ךיז ,ןעמעלא ראפ ,לָאז רע רעדָא זא :ליוװ רע יװ זא
 -עצ ןפלעה ןיילא ןוא ,סכעריוק יװ ,ןעקניזראפ זומ עכלעוו ,עדייא רעד
 -אה סאאד לא ,ןָאט ערעדנא סָאד ןלעװ ,טינ ביַוָא ,רעדָא ;טסענ יד ןרעטש
 סָאװ ,לָאהָאק ןוא טָאג ןופ ןעמָאנ ןיא -- לָאהָאקאה סאאד לאעוו םעקָאמ
 ,סיורג גונעג זיא עלווא יד ןוא ,סָאמ רעד רעבירא ןיוש זיא דלודעג רעייז
 ףא ןעלטימ ןייק ןעמונעגנָא טינ ןוא רעהא זיב ןגיוושראפ סָאד טָאה'מ סָאװ
 .סטכעלש סָאד ןעמארוצסיוא

 -- ,טגָאזעג ידוד בער טָאה -- ,יזול ,טכא ןיא ןעמענ סָאד רע לָאז --
 ןַײז וצ ןגָאז וצ סעּפע לַײװרעד טָאה רע בוא ןוא ...ןטכארטאב ךיז
 .ןרעהוצסיוא טיירג ידוד בער םיא זיא ,גנורעפטנעראפ

 גנוקידלושאב םעצע רעד ןגעוו טָאה יזול זא ,סעמע םעד ןגָאז ףראד'מ
 ןענָאק וצ לָאמש וצ ןעוועג ןענַײז לסקא ענַײז :ןגָאז טנָאקעג טינרָאג ןיילא
 טיול זיא סָאװ ,סלכימ יװ ,טאט אזא ןופ עסאמ עבראה אזא ךיז ףא ןעמענ
 סיורָאפ ןופ ,ענַײז ךיוא ןעמונעגסיוא טשינ ,סעייד עקידנעקנעד-םורפ עלא

 -נאג רעד טימ ? ;ןפרָאװעגּפָארא ענומע רעד ןופ לֶא םעד טָאה סָאװ ,רענייא 1
 .ץעזעג ןופ טַײקבראה רעצ
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 ראפ ןטעבעג גָאטאב טנַײה טָאה רע סָאװראפ ,ַײא ...טלייטרוראפ טמיטשאב
 זיא ,ןעקנעדעג רימ יו ,םיסַײמ סלכימ ףא רעקלא ןיא ךיז אב טנאוו רעד
 ,ךעלצעזעגרעביא לסיב א ,סעַײרכא רענעגייא ןַײז ףא ןָאטעג סָאד רע טָאה
 וימחרו, טרָאװ עסיוועג סָאד קידנעקנעדעג ,ןידאה סארושעמ םינפיל .הד
 ,םִיורב ענַײז עלא רעביא זיא גנומעראברעד סטָאג זא -- "וישעמ לכ לע
 ףא ןלָאז ייז טיוה עטקידלושראפ א ראפ סָאװ ןוא ,ןַײז טינ ןלָאז יז רעו
 ןעגניווצפורא רעבָא ...םימאכארָאה סאדימ זיא סָאד ,ָאי ...ןגָארט טינ ךיז
 סָאװ ,רעד ,ןיד ןופ רעציש םעד ,ןיד ןופ רעטיה םעד ,ןידוד בער ףא סָאד
 -נא .טנָאקעג טינ רע טָאה -- סיורָאפ ריא טימ טייג ןוא ןָאפ ריא טלאה
 -- ,ןענַײט טנָאקעג טכער טימ ןוא טגָאזעג ידוד בער א טלָאװ -- ,שרעד
 ןענאּפשרעבירא ןוא םאנסיוא ןא ןכאמ ןלעװ לָאמ סרעדעי טלָאװ'מ ןעוו
 ןטָאבעג ןוא ןטייב יד טימ ןטרָאג סטָאג טלָאװ יוזא ,ץעזעג ןופ ןעמיוצ יד
 -ייטש רעטלעטשעג רעד ןוא טלעוו יד ןוא .ןרָאװעג ןטָארטעגסיױא ךַײלג
 .טאהעג טינ םעִיק ןייק ןטלָאװ רעג

 -סיוא ןוא ןידוד בער ראפ טציא קידנציז ,טָאה רעבשאמ יזול זא ,יוזא
 טנָאקעג טשינ ,ןעלכימ ןגעק ןגָאז וצ טאהעג טָאה רענעי סָאװ ,קידנרעה
 סָאד טָאה רע ןוא ,ןפָא ןקידייטראפ וצ םיא ,געוו ןכַײלג ןטימ ןייגסיורא
 ...טלעטשראפ ןוא ןגעוומוא טימ ןכאמ טזומעג

 א ןופ זיא -- םיא ןעק ,יזול ,רע קילדעװ -- לכימ :טגָאזעג טָאה רע
 ,עריקכ טימ ךיוא רעבָא ,עריוט טימ לופ זיא רע ...רוטאנ רעקידנעלקאוו
 א ןיא -- עטייווצ סָאד ןוא ,רעשָאיאה-ךערעד ןפא םיא טיצ סנייא סָאװ
 טשרעהאב ,טסייו יזול יװ ,ןָא טנגוי ןַײז ןופ זיא רע .טַײז רעטייווצ
 טפערט'ס ןעוו ,רעבָא ערעדנא ןעוו ...ורוצ טינ םיא ןזָאל סָאװ ,סעקייפס ןופ
 ןַײז רעוויוג ףראד'מ ןכלעוו ,רעצָאיאה סעצייא רעד זיא סָאד זא ,ןסייוו ,ייז
 -עוו ,רע זיא ,גנוגַײטש רערעכעה וצ לּפאטש א ראפ ןעניד ןכאמ םיא ןוא
 עכלעוו ןופ ,לָאצ רערעייהעגמוא ןא ןיא ןלאפאב ןענַײז סעקייפס יד ןעמ
 זא ,טאשּפ ןטכעלש טנרעלעג ךיז טָאה ,ןעַײרפאב טנָאקעג טינ ךיז טָאה רע
 ןוא ,ןַײז וצ טקיטכעראב ןענַײז ייז זא ,ןעמיס א זיא ,ָאד ןענַײז ייז ביוא
 רעסיוא זיא סָאװ ,סעמע ןטסכעה ןטימ טַײז אב טַײז ןבַײלב וצ ןענידראפ
 .קעפָאס

 ןעניד טינ סָאד ןָאק יצ זיא -- ,טגָאזעג יזול טָאה -- ,יוזא ביוא ןוא --
 ,ןעגנאגאב סָאװ ,ןעגנאגאב זיא סָאװ ,םענייא ראַפ גנורעפטנעראפ א ראפ
 ןופ סיצמאט ןטכער םעד ןייטשראפ ןטכעלש ןופ רָאנ ,סערייקפעה ןופ טשינ
 ןיא עליפא ןענעקייל וצ ןגָארקעג עריומ טָאה רע סָאװ ,טימרעד -- ןביולג
 ןייא ןופ ןענַײז עדייב ,רע טגָאז ,רָאנ ביוא ,ןביולג ןגעק טדער סָאװ ,םעד
 ךיז רע טָאה -- ,?"לבקנ ערה תא םגו בוטה תא םג, .ןפאשעג טנאה סטָאג
 טינ ןעמ ףראד יצ ,סלאפנלא ,טפערט'ס ...טאשּפ ןכעלבעטשכוב טנרעלעג
 עריומ טָאה רע לַײװ עקוואד סָאװ ,ןקנארק בלאה א ףא יװ ,אזא ףא ןקוק
 ןיא ךיז טלגיּפש ןוא םיא טימ ךיז טליּפש ,םיא רע טלאה ,רעסעמ א ראפ
 .סקירעביא םיא

 .ןָא רימ ןעמענ עטכעלש סָאד יוזא ,עטוג סָאד יוזא :
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 טינ ָאד ןעמ טלָאװ יצ -- ,טגָאזעג רעטַײװ יזול טָאה -- ,סלאפנלא --
 ןרעקּפָא ןַײז סָאװ ,אזא ןלייטרוראפ ןּפאכ טינ ןוא ןטראווסיוא טפראדאב
 סָאד ענושעמ יװ ,ענָאװאק רעטוג א ןופ זיולב ןעמוקעג זיא געוו ןטוג ןופ
 ןיא ךיז טיירדראפ'מ ןעוו ,ךיז טכאמ'ס יװ יוזא ...ןעזסיוא ןוא ןַײז טינ לָאז
 ,סָאװ רעבָא ,ןריפראפ דליוו ןעוט עכלעוו ,עריקכ ןופ םיכָארד עכיוה יד
 טיירדעגסיורא ןיילא קירוצ ךיז רע טלָאװ ,ןגרָאמ ,ךעלגעמ ,טנַײה ,ךעלגעמ
 -ָאפעג ךיז טָאה ָאד זא ,ךעלגעמ ..זַײרג ןַײז ןופ טרעטנָאלּפעגסױרא ןוא
 -לעוו ךרוד ,ןביוא ןופ גנוטכיולרעד א ,עניוילע עָאריײה ןימ א סעּפע טרעד
 זיא רע יו יוזא ,ָאי ףראד'מ סָאװ ,םעד וצ ןעמוקעג קירוצ טלָאװ רע רעכ
 ..טינ -- סָאװ ,םעד וצ ןעמוקעג ,גנולקנוטראפ א ןופ ,רעירפ

 טפראדאב ָאד ןעמ טלָאװ -- ,טגָאזעג רעטַײװ יזול טָאה -- ,סלאפנלא --
 ןעוט'ס יװ ,ןקַיוראב רָאנ ,ןענעזגארעד טינ :אזא וצ גנאגוצ רעדנא ןא ןבָאה
 א ןבַײרטסיױרא סעמעעב ליוו'מ ןעוו ,םיליוכ-עפיור ןוא רעלייה עסעמע יד
 ...עליוכ םעד ןרעטכַײלרעד וצ יידעק רָאנ ,קנערק א זיא'ס לַײװ טינ ,קנערק
 -אב ליוומ ןכלעוו ,ןקידניז םעניא רָאנ ,ָאד טייג דניז רעד ןיא טינ לַײװ
 ןלייה טלָאװעג טָאה'מ ןעוו ,ןָאטעג ָאד טָאה'מ יוװ ,טשינ ןוא ,ריא ןופ ןעַײרפ
 עלא יד ,טניימ רע :ץרוק ..ּפָאק ןפא םיא ַײלב סייה ןסיג טימ ןקנארק א
 ןעמעוו ,םענעי ןגעק ןעמונעגנָא טָאה טָאטש יד עכלעוו ,ןעלטימ עבראה
 ,קידנעניימ ,ןעקנעדאב טזָאלעג טינ ךיז םיא ןוא טעּפשימראפ ךַײלג טָאה'מ
 טימ ,עניוזא טימ טארפיב ,קנערק א סיורא ןעמ טגָאלש סנקעטש טימ זא
 ןעמונעגוצ םיא טָאה עמ סָאװ ,םעד טימ -- ןגָאלשעג םיא טָאה'מ עכלעוו
 זא ,ןעוועג םעריוג טָאה סָאד סָאװ ,ליומ ןופ ןסיב םעד ןוא עסָאנראּפ יד
 -- ,ןטייװצ ןופ יו ,ןטשרע ןופ רעמ -- טַײקפאלש ןוא טַײקמערָא ןופ
 ןזא ,םיאמָאש יידיב זיא'ס זא ,קידנעניימ ,ןעמוקעווא רעדניק יד םיא ןלָאז
 ...ףָארטש יד םיא ןעמָאנ ןביל ןַײז ןופ זיא'ס

 ךיז ןבָאה -- ,ןעמָאנ ןביל ןַײז ןופ עדאווא ,םַיאמָאש יידיב עדאווא --
 ,טּפאכעגפוא רעטרע יד ןופ ,עקידנציז שיט סידוד בער אב יד ,עקינייא
 ןופ רעטרעוו יד טּפאכעגסיורא יװ םיא ןוא ןגָאלשעגרעביא דייר יד ןיזול
 ?טינ -- ןעד סָאװ ,םַיאמָאש יידיב עדאווא -- ,ליומ

 גָאז א טסײרד רעמ סָאװטע לָאמ סָאד ןיוש יזול טָאה -- ,ןיינ --
 טומ םעד ןוא טכער יד טָאה סָאװ ,רעד ,יזול ,רע טינ זיא עדאווא -- ,ןָאטעג
 ףא רָאנ ,םעליולעשעניוביר םענופ ןיימ םעד ןוא ןליוו םעד ןטערטראפ וצ
 -יולעשעניוביר רעד זא ,רע טניימ ,דנאטשראפ סנשטנעמ ןיא זיא'ס לפיוו
 טגָאזעג זיא -- םִיאּפא ךערע .טָאטש יד יװ ,ןָאטעג שרעדנא ָאד טלָאװ םעל
 .ןזיוועגסיורא דלודעג רעמ רעכיז ָאד טלָאװ רענעי זא ,טניימ רע ;םיא ןגעוו

 א טּפאכעגסיורא ןיילא ידוד בער ןיוש ךיז טָאה -- ?רע טניימ יוזא --
 סענָארטאוו סָאד םיא וצ ךיז טמענ ןענאוונופ רעבָא -- .רעטגערעגפוא רעייז
 ןעוו ,דלודעגמוא רעדָא דלודעג סטָאג ףא -- ענעשעק רעדמערפ א ףא
 עליכעמ זא ,ןגָאז טינ טעװ סעאדראב ןייק סָאװ ,אזא ןגעוו ךיז טלדנאה'ס
 -עב זיא -- ??תומי תומ םיהלא ללקמ , ...ךעַײש ָאד זיא ןטראווסיוא רעדָא

 .טיוט טמוק ,טָאג טרעטסעל סָאװ ,םעד :
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 ,ּפָא טייג רָאה א ,טָא-טָא זיא ,ןעמ טעז ,יזול ,רע ןוא ,טגָאזעג שערייפ
 טגערפ ,רעװ זיא .דלוש ןופ ןעַײרפאב ןוא ןשאוונייר םענעי ןיוש טיירג
 ,טקיטכעמלופאב רע זיא ןעמעוו ןופ ןוא ןבעגעג טכער יד םיא טָאה ,ךיז
 ?קעסױּפ א ראפ סָאװ ןופ ןוא לדָאג א ראפ סָאװ ןופ

 -לופאב טינ םענייק ןופ ןוא -- ,טרעפטנעעג יזול טָאה -- ,טכער ןייק --
 לעז ןַײז סָאװ ,ןשטנעמ א ןגעוו ךיז טלדנאה'ס יוויוזא רָאנ .טקיטכעמ
 ריט א ,עטָאראכ ךאסעּפ א ןעניפעגסיוא ףראד'מ ןוא ,טעשזדנָאלבראפ זיא
 ,טכערמוא ןייק טינ לאלק זיא'ס זא ,יזול ,רע טניימ ,םיא ראפ קענוטאר ןופ
 .םיליודג ןייק טינ ךיוא ןָאט סָאד ןליוו'ס ןעוו

 רעהעג עשז סָאװ .ןעלכימ םעד טָא ךעַײש זיא סָאװ ,סנייא זיא סָאד --
 ,טשרעמיולק ,םיא טָאה עכלעוו ,עטיש יד טקידלושאב ידוד בער סָאװ ,םעד
 ןענַײז סעטיש ערעדנא עלא זא ,קידנגָאז ,דניז ףא רעטעה םעד ןבעגעג
 ,ךיז טכאד ןיזול יו ,ידוד בער טָאה -- ןופרעד טיהעגסיוא ןוא טנרָאװאב
 טַײצ עטצעל יד ךיז טָאה טָא לַײװ ...ןַײז לכיומ םיא רע לָאז -- סעָאט א
 ,לדָאג א ןיילא רָאנ ,רעוו-יבא ןא טינ -- רעװָאיל ןטימ לאפ רעד טכאמעג
 ןָאטעגּפָא עסַײמ עכעלנע ןא טָאה סָאװ ,םיליודג ןופ רעדורב א ןוא ןוז א
 ,םיא טימ ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעציוװָאנרעשט יד וצ ןפָאלעגרעביא זיא ןוא
 ,ץוש רעיײז רעטנוא ןעמונעג םיא ןוא טיירפרעד קראטש ,טסּוװאב : יו
 -עוו ,םעד יװ ,אזא טימ ערעייז רענגעק עמורפ יד ןופ ןגיוא יד קידנכעטש
 ,טסּוװאב ןעמעלא זיא ךאז יד .ןגירקעגנַײרא טַײז רעייז ףא ןבָאה ייז ןעמ
 -ָארטעג םענופ רעדירב ,םיוויורק ענעגייא יד סָאװ ,ףורעד טקוקעג טשינ
 סעלפיש יילרעלא ןבָאה ןוא ןלעטשראפ טלָאװעג יוזא סָאד ןבָאה םענעפ
 -עג טינ טָאה'ס ..ןעיצרעבירא ךיז וצ רעדיוו קירוצ םענעי לָאז'מ ,ןָאטעג
 ראפ ןענַײז ןשינערָאװאב ענייק זא ,ןעז וצ זיא םעד ןופ זא יוזא .ןפלָאה
 זיא -- ?"םימש תארימ ץוח ,םימש ידיב לכה, לַײװ ,ןאראפ טינ םענייק
 טינ םענייק ראפ זיא רענייק ןוא ,עריירב יד טָאה שטנעמ רעדעי ,טגָאזעג
 א ראפ דניק ןייק טינ ,דניק ןייק ראפ עטאט ןייק טינ ,ךעלטרָאװטנאראפ
 ןופ ןעז טינ ,סיוועג ,ןליוו ייז ןעמעוו ,יד ראפ עטיש ןייק ךיוא טינ ,ןטאט
 ...טרעטַײװרעד ךיז

 -עג טָאה'מ ןוא ,טקאהעגרעביא דייר יד ןיזול ידוד בער טָאה -- ,ָאי --
 טָאה יזול סָאװ ,עסַײמ עטצעל יד עכינ טינ רעייז םיא זיא סעּפע זא ,ןעז
 -ּפיוהאב טָאה ידוד בער סָאװ ,ךעּפײה םעד ןזַײװאב וצ ףא ,טנָאמרעד ָאד
 ,רעגלָאפכָאנ סמענעי עלא טָאה עכלעוו ,רעווָאיל ןטימ עסַײמ יד -- ,טעט
 -רָאקיּפא יד סָאװ ,טימרעד ןָאטעגנָא שעפענסעמגא ליפ רעדירב ,םיוויורק
 ןָאפ ענעדלָאג א ןגירקעג טַײקינירטּפָא סמענעי ןופ ןבָאה רענגעק עשיס
 -- ,ענכאמ רעקיטכרָאפסטָאג רעד ןופ ביוא ,טכערעג ןוא ,ןכָאצינ רעייז ראפ
 רעד יװ ,עניוזא ייז וצ ןפיולוצרעביא ןָא ןיוש ןבייה -- טגָאזעג ייז ןבָאה
 .רעוװָאיל

 רע זא ,ןעזעג רעדיוװ טָאה'מ ןוא ,טגָאזעג ידוד בער טָאה -- ,ָאי --
 ,ךאז ענעי ןענַאמרעד ןעװעג טינ לָאז עמ ,ןרעג ןעוװעג עדאווא טלָאװ

 .טָאג ראפ עריומ יד רעסיוא ,טָאג ןופ זיא ץלא :



 רעכלעוו ןופ ןוא טרירעגנָא ףיט רָאד םענעי ןופ עקיביילג עלא טָאה עכלעוו
 סענַײט ענַײז ןיא ןגָאלשעג קראטש טליפעג טציא ךיז טָאה ןיילא ידוד בער
 .ןיזול ןגעק

 טימ ,סקראטש רָאג סעּפע ןכוז ןעמונעג קנאדעג ןיא רע טָאה -- ַאי --
 רענעי סָאװ ,םעשיור םעד ןכאוושוצּפָא יידעק ,ןעגנאלרעד וצ ןיזול סָאװ
 -צעל ןַײז טימ עקידנציז שיט םאב עלא ףא ןוא ןיילא םיא ףא טכאמעג טָאה
 .ענַײט רעקיטַײזנגעק רעט

 -עט א ןיוש רע טָאה ,סע טסייה ,ןיושראּפ-ץוש ןַײז ראפ זיא ,ָאי ,ונ --
 -ַײװ רע טעװ סָאװ רעבָא ..טשרעמיולקימ ,עטיש רעד ראפ ךיוא .ץער
 ,טָאה רעטנעָאנ רָאג א רענַײז רענייא סָאװ ,לשַאמעל ,ףורעד ןגָאז רעט
 ליוו ,ידוד בער ,רע סָאװ ,טרָא ןא ןיא ןפָארטעגנַײרא ,טלייצרעד עמ יוװ
 ,ןרעיודאב םוצ ,רָאנ ,ןַײז עמאטעמ טינ ןּפיל ענַײז ליוו ,ןענָאמרעד טינ סָאד
 ןוא סעניויזיב טימ סיורא זיא רע ןענאוונופ ,סונז ןופ זיוה א ןיא -- רע זומ
 רע טעװ סָאװ .טרעגלאוועג סאג ןיא רערעקיש א ךָאנ ךָאנרעד ךיז טָאה
 ?ףורעד ןגָאז

 ןעניוי ףא ןָאטעג זַײװ א ידוד בער טָאה -- ,סעדייא ןא זיא טָא --
 טָאה ןוא וועשָאכ ןקידנציז םענופ לקנעב ןרעטניה ןענאטשעג זיא סָאװ
 וצ ,םעד וצ ןפורפוא םיא לָאז עמ ,ןענָאמרעד םיא לָאז'מ ,טראוועג יו
 -עג רעד ןַײז וצ -- טיירגעגוצ סיורָאפ ,סיוא טזַײװ ,ךיז טָאה רע סָאװ
 .ןטַײקכעלדנעש סטַײל סיזול ןופ סעדייא רענעריוווש

 ףֹא קידנזַײװנָא ,טצעזעגרָאפ ידוד בער טָאה -- ,שטנעמ א זיא טָא --
 -עג ןבָאה ערעדנא יװ ,טרעהעג רעדָא ,ןעזעג ןיילא טָאה סָאװ -- ,ןעניוי
 ...סנייצלא -- ןעז

 טלמעד שיט םאב עלא ןבָאה -- ?ןגָאז ףורעד רע טעװ סָאװ ,ָאי --
 ךיז ייז ןלעװו דלאב-דלאב ךַײלג יװ ,ןָאטעג קוק אזא ןיזול ףא עקידנציז
 טקעטש'ס טַײקטנצָאנ סנעמעוו ןיא ,אזא ןופ יוװ ,םיא ןופ ןקורּפָא ןעמענ
 .םיא ןופ ךעייר רעטכעלש א ךיז טגָארט'ס סָאװ ,אזא רעדָא ,ענָאקאס

 רעד וצ טרָאװ א ךיוא ןעמענ וצ ןעוועג טיירג יזול זיא -- ?ףורעד --
 .ןילורס ןופ ,ןטקידלושאב םעַײנ םענופ גנוקידייטראפ

 יעלש לקילומש ןגָאזרעטנוא ןעמונעג םעצולּפ םיא טָאה -- ...ףורעד --
 ןיא טַײצ עצנאג יד ךיז טָאה ןוא בוטש ןטימניא ןענאטשעג זיא סָאװ ,רעג
 סָאװ ןגעוו ,קידנעייטשראפ טשינ ,טשימעג טינ ,ךעלריטאנ ,ךערּפשעג
 זא ,רעבָא טציא ...ןיזול טימ ןידוד בער ןשיװצ דייר עכיוה עניוזא ןעייג'ס
 -דנעטשראפיָאי סָאד ןעמוקסיורא ליומ סידוד בער ןופ טרעהרעד טָאה רע
 סיזול ןופ רענייא טקידלושאב טרעווס סָאװ טימ ,"סונז , טרָאװ עכעל
 ,סיוא טזַײװ ,טגָארט יזול ןכלעוו ראפ -- רעװ ,טינ טסייוו רע -- עטנעָאנ
 -עג עדאווא ןוא עדאווא לקילומש טָאה טציא ;טַײקכעלטרַאװטנאראפ יד
 ןרעפטנעּפָא ןעמונעג טָאה יזול ןעוו ,םורעד ןוא .טכערעג ןיזול ןעז טלָאװ
 -ונעג םיא ,ןיילא ךיז ראפ טקרעמאב טשינ ,לקילומש טָאה יוזא ,ןידוד בער
 רעכיג סָאװ לָאז יזול זא ,קידנלעוו יװ ,ליפעגטימ טימ ןגָאזרעטנוא ןעמ
 טעז ,סיורא זיא רע יוװ יוזא ,רעגיז א ענַײט רעטצעל רעד ןופ ךיוא סיורא
 ...עטשרע יד ןופ ,סיוא
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 רעד ןיא ...רעבָא ..ןצעזרָאפ טלָאװעג ןיוש יזול טָאה -- ?ףורעד --
 ךיז ןבָאה יוזא ,ןגָאז טרָאװ עטייווצ סָאד טלָאװעג טָאה רע ןעוו ,טונימ
 ;ןעמוקנָא ןשטנעמ ייווצ ןזיואב רעמיצ סידוד בער ןופ לעװש רעד ףא
 ,סיורָאפ -- ּפָאק ןפא לאש א טימ ןוא לטנאמירעטניוו א ןיא יורפ א ענייא
 ,ןעזעג ןוא טיהעג טירט יד יװ ריא טָאה סָאװ ,לבצנאמ א ריא רעטניה ןוא
 טינ ןוא ןבָאה עטָאראכ טינ ,ןקוקמוא טינ ךיז ,ןלעטשּפָא טינ ךיז לָאז יז
 ,ןייגקירוצ ןלעוו

 -עגנַײרא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןילורס טימ עכָארב ןעועג ןענַײז סָאד
 ןַײז טָאה עמ ןעוו ,טלמעד עמאס ,טַײצ רעטכער רעד עמאס ןיא טלעטש
 טקנוּפ דלעה רעד טמוק'ס ןעוו ,עסַײמ א ןיא יו טארוקא ,טנָאמרעד ןעמַאנ
 ...ףראד עמ ןעוו

 ןקור סעכָארב רעטניה ןופ ילורס טָאה -- ,שיט םוצ ייג ...ןילרא ייג --
 .ןסיוטשעג יז יװ ןוא טגָאזעגרעטנוא ריא

 ןוא בוטש סידוד בער ןופ לאלכיב יא :ענעריולראפ א ןַײרא זיא עכָארב
 יא ;טניוװעג ןעוועג טינ זיא יז רעכלעוו וצ ,טפול רעשינָאבאר רעד ןופ
 יד ןשיװצ רעקנעש עניוי ךיוא ןעזרעד גנילצולּפ טָאה יז ןעוו ,טארפיב
 ָאד יז טעוו -- טינ יצ ,ליוו יז יצ -- זא ,טליפרעד טָאה ןוא עטלמאזראפ
 .ןשטנּוװעג טינ ,סיוטשנעמאזוצ א ןיא םיא טימ ןעמוק ןזומ

 קיליומוא ,ליטש לָאמ סָאד ךיוא ןעניוי אב ךיז טָאה -- !עכָארב ,אה --
 ןיוש טָאה רע דלאביוו ןוא ...רעטנאקאב-טוג א וצ יוװ ,ףור א טּפאכעגסיורא
 -וצנָא ןבעג ריא טניימעג ,וועגא ,ןיוש רע טָאה יוזא ,ןעמָאנ ריא טנָאמרעד
 רעייז ןיא ןטלאה וצ ךיז יו ןוא ךיז טניפעג יז ּוװ ,ןסיוו לָאז יז ,ןרעה
 ,ןסערעטניא סנדייב

 ןעוו יו ,עָאנאה טימ ןָאטעג גָאז א עכָארב ךיוא טָאה -- !עניוי ,אה --
 ךיז טליפ'מ עכלעוו ןשיװצ ,ענעגייא טינ ןשיװצ םענעגייא ןא טעזרעד'מ
 .ןביוהעג טינ לאלק ןוא טקירדעג

 ןטנעָאנ ןקיצנייא םוצ יוװ ,םיא וצ ןָאט זָאל א טלָאװעג ךיוא ךיז טָאה יז
 סָאד ןטלאהעגּפָא דלאב ךיז טָאה יז רעבָא ...עוויווס רעדמערפ רעד טָא ןיא
 וצ טינ -- ריא וצ ןָאטעג דנעוו א ךיז ידוד בער טָאה דלאב לַײװ ,ןָאט וצ
 :ןבעגעג גערפ א ןוא -- רעבירא ּפָאק ריא וצ יו רָאנ ,ריא

 ?לבַײװ סָאד ,טלָאװעג יז טָאה סָאװ --
 םיא שיט סידוד בער אב עקימורא יד ןבָאה -- ?טלָאװעג סָאװ ,ָאי --

 ,ןקילב טימ זיולב ,רעטרעוו ןָא ןגערפ ןפלָאהעג
 ...ןשָאל ןָא ןבילבעג זיא עכָארב
 ,ןעלמאטשסיורא ןזיוואב רָאנ יז טָאה -- ,לבַײװ ךעלרע ןא ןיב'כ --

 .ןעגנאגעג טשינ זדלאה ןופ ריא זיא "ךעלרע;, טרָאװ ןופ רעמ ןוא
 --?טכארבעג יז ןעמ טָאה סָאװ בילוצ ןוא ,טלָאװעג יז טָאה סָאװ זיא --

 רעטניה ןטלאהעג ךיז טָאה סָאװ ,ןילורס וצ ןָאטעג קוק א ידוד בער טָאה
 רעהא ןעיניא ןייא בילוצ ךיז ןבָאה עדייב זא ,ןעזעג טָאה'מ ןוא ןקור ריא
 .טלעטשעגנַײרא

 א קידנעמענ ,טשימעגנַײרא עניוי ךיז טָאה -- ,יד זיא סָאד ,עבער --
 -נילרא טָאה זיוה ריא ןיא סָאװ -- ,עכָארב רענעריולראפ רעד ראפ טרָאװ
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 יד יז זיא סָאד :טנָאמרעד ָאד טשרָאקָא טָאה'מ ןעמעוו ,רעד טָא ןפָארטעג
 ףא ןזיװעגנָא רע טָאה -- ,רע זיא טָא ןוא ,זיה םענופ עטסָאבעלאב
 .ןילורס

 "ךיא , טרָאװ סָאד ,גנורעדנוווראפ סנעמעלא וצ ,ילורס טָאה -- !ךיא --
 -רעד לָאז יז ,טכארבעג יז ךיא בָאה סָאד ןוא -- .עשוב ןָא טגָאזעגסיורא
 -עג ןבָאה'ס סעכַײש א ראפ סָאװ -- ךיוא ןוא ,עַײװאהעק עסַײמ יד ןלייצ
 טימ קירוצ ילורס טָאה -- ,רעד טָא יװ ,עניוזא טָא םעלא םעד טָא וצ טאה
 .ןעניוי ףא ןזיװעגנָא טנאה א

 .ןעניוי ףא טשימעצ קידנקוק ,ןָאטעג גערפ א ידוד בער טָאה -- ?רע --
 ףראש א טימ ילורס ךיז טָאה -- !סעניוז יד טָא ,סעניוי יד טָא ,ָאי --

 ןופ טַײהנזעװנָא רעד ןיא ,קידנעטשנָא טינרָאג ןיוש ,טּפאכעגסיורא טרָאװ
 .טלמאזראפ ןידוד בער אב ךיז ןבָאה סָאװ ,יד עלא

 ירשעג א רעטלמוטעצ א ידוד בער טָאה -- ?ָאד ךיז טוט סָאװ --
 .טכיירגרעד םיא טָאה לָאק שינָאבאר-טלא ןַײז לפיוו ףא ,ןָאטעג

 ןופ ןיזול וצ ןָאטעג דנעװ א ךיז רע טָאה--?דַיי רעד זיא רעװ --
 .גנולמוטעצ

 טָאה סָאװ ןוא טנָאמרעד סָאװרָאנ טָאה ריא ןעמעוו ,רעד זיא סָאד --
 ,דלושמוא ןַײז ןופ סעדייא ןא טכארבעג

 לקילומש ןופ לָאק א טרעהרעד ָאד םעצולּפ ךיז טָאה -- !עכָארב --
 -נגַײװש א ,טַײז רעד ןיא טַײצ עצנאג יד ןענאטשעג זיא סָאװ ,רעגעלש
 ;ןידוד בער ןופ גנוקידלושאב יד טרעהעגסיוא טשרעוצ טָאה רע .רעקיד
 ,ןענאטשראפ רע טָאה ,ןילורס טימ ןעכָארב ןעזרעד טָאה רע ןעוו ,ךָאנרעד
 ןעוו ,טלמעד ןוא .ןילורס זא -- גנוקידלושאב רעד טימ טניימ עמ ןעמעוו
 ןוא ןסָאלשאב ,טסעפ סיורא טערט ילורס יוזאַיו ,ןעזרעד רעדיװ טָאה רע
 ןיילא טָאה רע עכלעוו ,עכָארב יד טָא טַײז ןַײז ףא קידנבָאה ,ךעוטָאב
 ןופ ןשאוונייר ךיז טביילג ןוא קִיור זיא רע זא ,ןעמיס א -- ,טכארבעגטימ
 יו ,עניוי זא ,קידנבָאה עריומ ןוא ץלא סָאד קידנעעזרעד ;דאשכ רעדעי
 רע סָאװ ,םעד טימ ןקריוװ ןלעװ טינ ָאד לָאז רעטנאקאב-טוג א סעכָארב
 ןענעכערּפָא רעטעּפש ריא טימ ךיז טעװ רע זא ,ןעכָארב ןקערשנָא טעוו
 :ןעירשעגסיוא רע טָאה -- ,םיא ןגעק ןייג טעװ יז ביוא

 ...טינ עריומ ןייק בָאה ..!גָאז סעמע םעד ..!סעמע םעד גָאז ,עכָארב --
 !רעגעלש לקילומש ,ךיא !סייה'כ

 ,ןגָאז ןעמונעג עכָארב רעדיוװ טָאה -- ,לבַײװ ךעלרע ןא ןיב ךיא --
 -אב ריא ןשיוװצ :ןרעַײפ ליפ ןשיװצ ןעזרעד ךיז טָאה יז לַײװ ,קידנענייוו
 יז סָאװ ,ןעלקילומש ךיוא ןוא ןילורס ןטנאקאבמוא םעד ,ןעניוי ןטנאק
 רע ןעוו ,ךעיוק ןַײז טסּוװעג ןוא טנעקעג טוג ךיוא ,סיוא טזַײװ ,םיא טָאה
 .ןטכעלש םוצ רעדָא ןטוג םוצ ,דאצ סנצעמע ראפ ןַײא ךיז טלעטש

 ,גָאז'כ ...אזא עסָאנראּפ ןַײמ רָאנ'ס ...לבַײװ ךעלרע ןא ןיב'כ ,עבער --
 זיא -- ,ןילורס ףא ןזיװעגנָא יז טָאה --- ,דָיי רעד טָא ..זיא סעמע רעד יו
 -עגרעביא ןא יז טָאה -- ,ןעניוי ןופ ,םיא ןופ רענעקנורטאב א ןעמוקעג
 .ןפורעגנָא טצעלוצ טָאה יז ןעמָאנ סנעמעוו ,םעד ףא טקוקעג ענעקַארש

 ןַײז טָאה עכָארב סָאװ ,סאק ןופ ןָאטעג םורב א עניוי טָאה -- !אה --
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 טָאה ןוא ןייטשראפ טלָאװעג טשינ רעדָא ןענאטשראפ טשינ שינערעהוצנַא
 .ןטוג םוצ טינ ןעמָאנ ןַײז טנָאמרעד ָאד

 ןלאפנָא ןוא ןָאט זָאל א ךיז טיירג רע זיא טָא-טָא זא ,טכאדעג טָאה'ס
 םעד יװ ,םיא ףא קידנקוק ,יז טָאה ,ןעזעג ןעמ טָאה ,ראפרעד ןוא ,ריא ףא
 .עריומ ןופ ןגיוצעגנַײרא לסקא יד ןיא ּפָאק

 סָאד ,טַײז ןייא ןופ :ןרעַײפ ליפ ןשיוצ ,טגָאזעג יװ ,ןעוועג זיא יז ,ָאי
 טנעָאנ ןָא ךיז ןרעק סָאװ ,טַײל עניוזא ןשיוװצ ןוא וװָאר םוצ ןפערטנַײרא
 סָאװ ,ףורעד טקוקעג טשינ ,עריומ טָאה ,עכָארב ,יז ןעמעוו ראפ ,טָאג טימ
 יד ,טַײז רעטייווצ רעד ןופ ;עכעלטעג ןייק טינ רָאג זיא עסָאנראּפ ריא
 םיא יז ןוא ריא ר ע טָאה ,סיוא טזַײוװ'ס יװ ,סָאװ ,עניוי א ראפ עריומ
 טלָאװ יז סָאװ ןוא טראשעגוצ לטסנידראפ א ןופ עשַאקשינ לָאמ ןייא טשינ
 קערעּפָאּפ ךיז ןלעטש טשינ ןוא ןַײז עציוי םיא ראפ טלָאװעג ןרעג עדאווא
 ,סיוא טזַײװ ,זיא סָאװ ,לקילומש רעד טָא ,רעדיוװ ,טנַײה :ןטפעשעג ענַײז
 לָאמא ךיוא ןָאק'מ ןעמעוװו ןופ ,סעניוי טשינ ,דאצ סנטייווצ א סנצעמע
 ...עדייב ףא קַיייפ זיא סָאװ ,אזא ןופ יו ,עָאר א רעדָא עוויוט א ןגירקנַײרא
 טכוזאב לָאמ ייווצ טנַײה יז טָאה סָאװ ,ילורס רעד טָא ,טצעלוצ רָאג ןוא
 אב לָאמ עדייב ןוא ,טגנאלרעד עייבטאמ יד ריא לָאמ עטשרע סָאד ןוא
 יז ביוא ,טינ ביוא סָאװ ,סעמע םעד -- טמוק םיא סָאװ ,טרעדָאפעג ריא
 -יוכעי-לאב א ךיוא ,סיוא טעז'ס יװ ,רע זיא ,ןגָאז וצ םיא ןופ ּפָא ךיז טגָאז
 טָאה םעלא םעד ןופ .קירעהעג יו ראפרעד ןענעכערּפָא ךיז ןָאק סָאװ ,סעל
 עכעלטנַײּפ עלא ןיא ךיז קידנקוקמוא ןוא ,ּפָאק רעד ןשימ ןעמונעג ריא ךיז
 רָאנ יו ,ןעזעג טינ געווסיוא רעדנא ןייק יז טָאה ,ןטַײז עכעלצעזנגעק ןוא
 רעכלעוו ,סעמע םעד-- ןטסטכַײלמא ןעוועג ריא זיא סָאװ ,סָאד ןגָאז וצ
 וצ ןָא ןוא גנוצ רעד טימ ןעיירד ןָא ,גנוגנערטשנָא ןָא ,טאלג ךיז טגָאז
 .עלָאּפ רעד רעטנוא סעּפע ןלעטשראפ ןפראד

 -רָאג רע טָאה דיומ רעד טימ ןוא -- .ןגירשעגסיוא יז טָאה -- !עבער --
 ...טרירעגנָא טינ יז טָאה רע ...רעקיש ןעוועג זיא רע סעמכאמ .ןָאטעג טינ
 ...טלאק טזָאלעג יז טָאה רע

 -נפור ,ןָאטעג יירשעג א ,ךיז רעסיוא ,ידוד בער טָאה -- ..!ךעליימ --
 טרעהרעד טָאה רע ןעוו ,ףליה וצ ,ןגנאל םעד ךעליימ ,סערָאשעמ ןַײז קיד
 יקַאשּפָא ןעמונעג ךיז טָאה רע עכלעוו ןופ ,רעטרעװ סעכָארב עטצעל יד
 .ןכָארקעגמוא םיא ףא ןטלָאװ םיצָארש יװ ךַײלג ,ןעל

 ןיא טזָאלעגּפָארא טנעה יד םיא ךיז ןבָאה -- ?!השוב התואל יוא, --
 .טכאמנַא

 ןָאטעג ּפאכ א רעדיו ךיז רע טָאה -- !?ָאד ךיז טוט סָאװ --
 ,ןפלָאהעגרעטנוא םיא עקידנציז שיט םאב עלא ןבָאה -- ?סָאװ ,ָאי --

 .םענעמוקעגרָאפ םענופ ענעריולראפ ךיוא ןיילא
 בער טָאה -- !רימ אב ךָאלי-םיװָאנאג א -- םיצירָאּפ סארָאעמאה --

 טייג !ךַײא טייג -- .לָאק ןַײז טימ טינ יװ ,ןגירשעגסיוא ,ףָאסעל ,ידוד
 -ָארב ףא ןזיוװעגנָא טנאה רעקידנסעימ-ךיז א טימ יװ רע טָאה -- !ךַײא

 ,דנאש רעד וצ ייוו 1
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 זיא רע שטָאכ סָאװ ,ןעניוי ףא ךיוא ןוא ןילורס ףא ,ןעלקילומש ףא ,ןעכ
 -ּפָא םיא וצ יורטוצ סידוד בער רעבָא ךיז טָאה ,רעשימייה רעמ א ןעוועג
 עשוב טכארבעג טָאה סָאװ ,םעד וצ ףעטוש א םיא קידנעעזרעד ,ןָאטעג
 .זיוה ןַײז ןיא

 -לעוו ,ןיזול וצ ןָאטעג עווערעק א לָאמאטימ ךיז רע טָאה -- !טעז --
 םענופ טפעלּפעג ,רענעסירעגרעטנוא ןא ןסעזעג טַײצ עצנאג יד זיא רעכ
 .ןגיוצעגוצ םיא טָאה עמ ןכלעוו וצ ,לדנאה ןקידעזווינ

 ןפראד וצ ןוא סונז וצ ,דנאש וצ :טכארברעד טָאה ריא סָאװ וצ ,טעז --
 סָאװ ,םעד ןיא ועַײכ רעד ןענַײז ייז טינ סָאװ ,עניוזא טימ ןָאט וצ ןבָאה
 יזול ,ריא ,ריא -- ..שָארעב ייז אב ןעייטש סָאװ ,יד רָאנ ,ןעוט ייז
 ...רעבשאמ

 ערסאמ ךַײא ןענַײז-- עטלמאזראפ ָאד עלא ןוא ךיא-- רימ ןוא --
 דעװַאק סמענייק ףא טעװ טָאטש ,ןגַײװש טינ טעװ טָאטש זא ,עידיומוא
 רע טרָא ןא ראפ סָאװ ,ןַײז טינ לָאז רעקידלוש רעד רעװ ,ןקוק טינ
 שייא ..ןרעקנָא טינ ךיז לָאז רע ןעמע װ טימ ןוא ןעמענראפ טינ לָאז
 טימ ןשעל ןעז סָאד ףראד'מ ןוא ,טרעקאלפעצ ךיז טָאה רעַײפ א -- ָאצָאי
 ,טָאטש ןופ ןבַײרטסיױרא זיב :טגָאמראפ טָאטש סָאװ ,ןטַײקכעלגעמ עלא
 -- גףַײז םאד ריטאמ עליפא זיב ןוא טנעה עשַייוג ןיא ןבעגרעביא זיב
 םיא טָאה לָאק ןַײז יװ ,רעכעה ןגירשעג ןיוש ידוד בער טָאה
 .טביולרעד

 עקידנציז שיט םאב עלא םיא ןבָאה -- ,ןַײז םאד ריטאמ עליפא ,ָאי --
 ןיא טרָאװ טצעל סידוד בער סָאװ ,עניוי סרעדנוזאב ןוא ,טגָאזעגרעטנוא
 ...ןצראה םוצ ןעוועג רעייז םיא

 -עלש לקילומש ןופ יירשעג א טרעהרעד רעדיוו ךיז טָאה -- !עניוי --
 וצ ךיוא ןוא ,"םאד ריטאמ ,, ןופ טַײטאב םעד ןענאטשראפ טָאה סָאװ ,רעג
 ,ןעזרעד טָאה עמ ןוא ,טַײל-יזול יד וצ זא -- ןדנעװנָא סָאד ליוומ ןעמעוו
 ךיז טיירג יו ,טלצילבעצ דליוו םיא ךיז טָאה גיוא עטאוועמלעב ןַײז יו
 טשרָאקָא טָאה רע ןעמָאנ סנעמעו ,םעד טימ געלשעג ןיא ןפראוו
 ;ןפורעגנָא

 ָאד טסעװ .!לקילומש ,ךיא--ןברָאטשעג טינ ךָאנ ןיב'כ ,עניוי --
 ..!רימ טימ ןָאט וצ ןבָאה

 טנאה רעד טימ ןוא טקיטַײזאב יוװ םיא עניוי טָאה -- !וד ,גַײװש --
 .גירק ןיא ךעיוק ןַײז ןוא טרעוװ ןַײז ,גנוטַײדאב ןַײז טכאמעגקעווא

 ןָאטעג יירשעג א ידוד בער ,ףָאסעל ,טָאה -- !ךַײא טייג !ךַײא טייג --
 -ומש רענגעק ןַײז וצ ךיוא יא ,דאצ ןַײז ןטלאהעג טָאה סָאװ ,ןעניוי וצ יא
 סָאװ ךיז ןלָאז ,סע טסייה ,יײז עלא זא ,ןילורס ןוא ןעכָארב וצ יא ,ןעלקיל
 -ראפ יו ייז ןופ זיא עכלעוו ,בוטש ןַײז ןזָאלראפ ןוא ןעמענראפ רעכיג
 .טעטסעּפ

 ,ןיזול וצ ןָאטעג דנעוו א ףָאס םוצ רָאג ךיז רע טָאה -- ,ךַײא ןוא --
 םיא ןשיװצ ךערּפשעג ןליטש ןקירעירפ ןופ יא ,רעטּפעשעגסיױא ןא ןיוש

 .ןענעגראה ןביולרעד :
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 -- ,ןעיירשעגסיוא עטכארבעגפוא ענַײז ןופ ךָאנרעד ךיוא יא ןוא ,םענעי ןוא
 זא ,לָאהָאק ןופ ןעמָאנ ןיא ,לָאמאכָאנ ךיא ןרָאװ ,רעבשאמ יזול ,ךַײא ןוא
 ןעמארסיוא ןעז טעװ ןוא ןגַײװש טינ טעװ טָאטש זא ,ןעקנעדעג טלָאז ריא
 .םערייכ םעד

 וצ ןלעטשנַײרא טרָאװ א טוװּורּפעג יזול טָאה -- ?םערייכ רעסָאװ --
 טָאה -- ,ןילורס ףא ןָאטעג זַײװ א רע טָאה -- ,רע -- .גנוקידייטראפ ןַײז
 .סעדייא ךָאד

 -- ,ןָאטעג זַײװ א ןעכָארב ףא ידוד בער טָאה -- ,עניוזא -- !?סעדייא --
 ,עניוזא רָאנ ןוא ,לעָארסַיי ןיא דנאש א ןענַײז עניוזא ,סעדייעל לסָאּפ ןענַײז
 רעטעה א ןעניפעג טנָאק ,ןיילא ריא ךיוא רעשפע ןוא ,עקירעַײא יד יװ
 ...ענעגייא ייז טימ ךִיז ןרעקנָא ףא

 .ןעלמאטש ןעמונעג יזול טָאה -- !?סָאװ --
 רע ּוװ ,טרָא ןַײז ןופ ילורס טָאה -- ?ידוד בער טגָאזעג טָאה סָאװ --

 ביוא זא ,ןעזעג טָאה'מ ןוא ,ןסירעגּפָא ךיז טייק א ןופ יװ ,ןענאטשעג זיא
 -נעמוק ,רע טעוװ יוזא ,ןטלאהּפָא טינ טציא םיא טעװ סעּפע רעדָא רעצעמע
 ידוד בער רָאנ טינ סָאװ ,סניוזא ןרעה ןזָאל םיא ,ןידוד בער ראפ קיד
 בוטש ןיא טנעוו יד עליפא ןוא עטלמאזראפ בוטש ןיא ָאד עלא רָאנ ,ןיילא
 ...ןעמעש ןפראד ךיז ןלעװ

 רָאנ .ןעשעג טלָאזעג סָאד טָאה טָאיטָא :ןטלאהעג סע טָאה ַײברעד ,ָאי
 בוטש סידוד בער ןופ לעווש רעד ףא טכירעגמוא ךיז ןבָאה טונימ רעד ןיא
 ,ןָאטעגנָא רעטניוװ ןיא עדייב -- ןעיורפ ייווצ ,ןשטנעמ עַײנ ייווצ ןזיוואב
 -לאה רעייז ףא טָאה'מ רָאנ יו ןוא ,ךעלכיטּפָאק ןיא ןוא ןעלטנאמ ןיא
 ןכלעוו וצ ,דארג םעד טנעקרעד ךַײלג ןעמ טָאה יוזא ,ןָאטעג קוק א עשַאב
 ...עכַײר רָאג ,עכַײר יד וצ זא ,ןרעהעג יז

 עשיומ ,עלעטיג עטנאקאב גנאל ןופ ןיוש זדנוא יד ןעוועג ןענַײז סָאד
 סוװָאר םוצ סָאװרָאנ ןענַײז סָאװ ,סעדוי רעטכָאט ריא טימ ,בַײװ סרעבשאמ
 -ָאלק רעד ןופ רָאנ ,םייה רעד ןופ טשינ -- ןרַאפעגוצ לרופ א טימ בוטש
 -רעד ךיז ןוא ,ןיהא קידנעמוק סָאװ ןוא ,טניוװעג טָאה יזול ּוװ ,סאג-על
 ןבָאה ,ווָאר םוצ ןפורעגקעווא םיא טָאה'מ זא ןוא ָאטינ זיא רע זא ,טסּוװ
 .ןרָאפ רעהא ןסייהעג ןוא טעווערעקראפ יז

 םעד ךָאנ ;רעבשאמ עשיומ אב געט ערעווש-טצעל ךָאנ ןעוועג זיא סָאד
 ,לָאג ילורס טימ ךאמּפָא ןסיוועג םעד ןסָאלשעגּפָא םייהעג ןיא טָאה רע ןעוו
 טרָא סָאד ָאד טינ זיא'ס עכלעוו ןגעוו ,ןכאמּפָא עכעלנע ערעדנא ךיוא יו
 רָאלק זיא געט עבלעז יד ןיא יװ ,םעד ךָאנ רעקירעד רעבָא ;ןלייצרעד וצ
 -נָאק עצנאג ןופ ךיוא יו ,םיריוטקָאד ענלצנייא ןופ ןטיזיוו יד ןופ ןרָאװעג
 -כָאט רעקנארק ןַײז ןופ עגאל יד זא ,ןדאלעגנַײא טָאה'מ עכלעוו ,סמויליס
 ךיוא ךעלגעמ ןוא ,געט עריא זא ןוא ,גנונעפָאה ןָא זיא עקמאכענ רעט
 ...עטלייצעג ןענַײז ,ןעָאש

 ןיוש ראצ ןופ טָאה ,בַײװ סרעבשאמ עשיומ ,עלעטיג ןעוו ,טלמעד טָא
 -שאמ עשיומ ןוא ,ןדַײמסױא רעקלא סרעטכָאט רעקנארק ריא ןעזעג טּפָא
 דלאב ןוא ,רעקלא ןיא ןַײרא לָאמ עלא ,םאט ןבלעז םעד סעמכאמ ,זיא רעב
 סעמכאמ ,טנָאקעג טינ טָאה רע רעבָא ,טרָאד ןופ סיורא טלָאװעג רעדיוו
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 ,טזָאלעגסױרא טינ טנאה ןַײז טָאה ,ןטלאהראפ םיא טָאה רעטכָאט יד
 ..?רעביא ךימ וטסזָאל ןעמעוו ףא ,עטאט, :עבלעז סָאד לָאמ עלא קידנגערפ
 רעבשאמ עשיומ ןוא "...ןיילא טינ ךימ זָאל ,רימ טימ ַײז ,רימ ןבעל ייטש
 ןוא ןשאוואב ךיז ןרערט טימ ,טרעהרעד סָאד טָאה רע ןעוו ,לָאמ עלא טָאה
 ...טאהעג ַײרעּפילכ עטקיטשראפ לגרָאג ןלופ א

 ןכלעוו ןגעוו ,טכאנרעדפא םענעי ןעוועג זיא סָאד ןוא -- טלמעד טָא
 ריא טַײז א ןיא ןפורעגּפָא עלעטיג טָאה -- טלייצרעד סָאװרָאנ ןבָאה רימ
 -יוא ןפא רעטרעוו רָאּפ א ןָאטעג גָאז א ריא ןוא סעדוי רעטכָאט ערעטלע
 ןייטש טאהעג ןבָאה יז יוויוזא ןוא ,ןָאטעגנָא דלאב עדייב ךיז ןבָאה ייז ...רע
 ןסייהעג ךיז ןוא סיורא ךַײלג ייז ןענַײז יוזא ,רעױט ןראפ לרופ א טיירג
 .סערדא ןסיוועג א טיול ,?עלָאלק , רעד ףא ןריפ

 ריא אב טגערפרעד עלעטיג ךיז טָאה ,טניוװעג טָאה יזול ּוװ ,טרָא סָאד
 -רעביא ,וועגא ,געט רָאּפ א טימ רעִירפ ריא טָאה רעכלעוו ,ןעשיומ ןאמ
 טשינ ןיוש ,שינעגנע ןיא ,רע טָאה טַײצ עטצעל יד זא ,טלייצרעד ,קידנּפאכ
 -יג לפיוו ףא ...ןטעבעגרעביא םיא טימ ךיז ןוא טכוזאב ןיזול לָאמ ןייא
 לַײװ ,ןָאטעג עָאנאה ריא סע טָאה ,ןבָאה עָאנאה טנַאקעג טלמעד טָאה עלעט
 ,אזא ןיא ןוא טסיירט ןיא טקיטיינעג רעייז ןוא רעייז ךיז טָאה יז שטָאכ
 ןעד זיא רעװ ןוא :ןסיגסיוא ץראה טקעטיײװעגנָא ריא לָאז יז ןעמעוו ראפ
 ןיא ןעזרעד םיא טלָאװ יז ןעוו סָאװ ,יזול טינ ביוא ,ףורעד לגוסעמ רעמ
 ריא ןופ טלָאוװ'ס ןוא ןרָאװעג רעטכַײל ךַײלג ריא טלָאװ ,טַײקטנעָאנ ריא
 טציא זיב יז טָאה ךָאד ןוא ..?רעװ ,ָאי .ןייטש רעקידנקירד-רעווש א ּפָארא
 טימ טָאה עשיומ דלאביוו זא ,קידנטלאה ,טנַאמרעד טינ ןעמָאנ ןַײז עליפא
 ןגײלנַײרא ךיז ןוא ןשימנַײרא ךיז ךאז ריא טינ זיא ,ןסירעגרעביא םיא
 .םעלָאש ןיא

 יד ןשיװצ גנודניבראפ יד זא ,טסּוװרעד ךיז טָאה יז ןעוו ,רעבָא טציא
 -עג ןביוא ןיוש יװ ,ןעוו ,ךיוא טציא ;טלעטשעגפוא רעדיוװ זיא רעדירב
 ;ןענאטשעג לעוװש סרעטכָאט ריא ףא סעווָאמאהכעלאמ רעד ןיוש זיא ,טגָאז
 יז טָאה ,דניק ריא ראפ ןָאט וצ קיייפ זיא רעטומ א סָאװ ,ץלא זא ,טציא
 ןלייטעצ טנָאקעג טָאה'מ סָאװ ,ץלא זא ;ןפלָאהעג טינ טָאה'ס ןוא ןָאטעגּפָא
 ,רעדײלק ,ךיש יו ,ןכאז סרעטכָאט רעקנארק ריא ןופ טַײלעמערָא
 ןזױלק ןוא ןלוש עכעלגעמ עלא ןיא זא ;ןרָאװעג טליײטעצ ןיוש זיא
 ףא לָאזמ ,עקשאמ ףא ןוא טכיל ףא טלעג ןרָאװעג טקנעשעג ןיוש זיא
 ,ןוא ןטסָאמעג םירָאװק ןיוש טָאהמ זא טעב טנוזעג סרעטכָאט ריא
 טינ רעטַײװ טָאה'ס ןוא ,ןטיבעג ןעמָאנ םעד רעקנארק רעד ךיוא ,ףָאסעל
 ...ןפלָאהעג

 ןיא ,טלאהנָא ןטצעל ריא ןיא טנָאמרעד עלעטיג ךיז טָאה טלמעד טָא
 סעפיומ א ןזַײװאב טעװ רע זא ,טביילגעג טָאה יז לַײװ טשינ ןוא ...ןיזול
 רעדָא ענעגייא ריא יװ ,ןעמונעגנָא רעמ ןַײז טעװו עליפט ןַײז זא רעדָא
 טלָאװעג טָאה יז לַײװ ,ראפרעד טעשַאּפ רָאנ ,ערעדנא ןופ סעליפט יד יװ
 ענעכַארבעג עריא טימ ןעמוק ןענָאק לָאז יז ןעמעוו וצ ,םענייא ןבָאה
 טסורב ןַײז וצ םענָאּפ ןטימ-- ןטאט א וצ דניק א יװ ,ןוא סענַײט
 .ןלאפוצ
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 ,טלמעד עמאס ,בוטש סידוד בער ןיא ןזיוואב םעצולּפ ךיז טָאה יז זא
 -עגּפָא טינ ךיז טָאה רע זא ,וצרעד ןעגנאגרעד זיא סעאק סידוד בער ןעוו
 טָא :טלייצרעד ןבָאה רימ יװ ,ןיזול ןַײז שעַײװעמ וצ דליוו יוזא ןופ טלעטש
 יוזא ,לעװש רעד ףא רעטכָאט ריא טימ ןזיוואב ךיז טָאה יז זא ,טלמעד
 ,ליומ ןיא סעאק ןטימ ידוד בער :ןרָאװעג ןגיוושנא לָאמאטימ עלא ןענַײז
 טימ ,טעּפמיא ןטימ ילורס ,ןּפיל יד ףא עגארפ רעטמוטשראפ ןַײז טימ יזול
 ,ערעדנא עלא ךיוא יװ ,ןידוד בער וצ ןָאטעג זָאל א ךיז טָאה רע ןכלעוו
 -עג בוטש ןטימניא -- רעװ ןוא ןסעזעג שיט םאב רעוו -- ןענַײז עכלעוו
 ,עזָאּפ ןַײז ןיא -- ןעוװעג טינ זיא רע דאצ סנעמעוו ,רערעדעי ,ןענאטש
 ,ןסיורד ןרעטצניפ ןופ ןַײרא זיא סָאװ ,עלעטיג זא ןוא ...טרעווילגראפ יו
 -יוא ןקירעביא ןשיוװצ ןעזרעד ,ןַײש-בוטש רעד ןיא קידנקוקנַײא ךיז ,טָאה
 יוזא ,ןיזול -- ןעזרעד טראגעג ןוא טליצעג טָאה יז ןעמעוו וצ ,םעד םעל
 יז רעדייא רָאנ .םיא וצ ןאּפש ןרעכיג א טימ ןָאטעג זָאל א ךיז יז טָאה
 דנעו א ךיז ןוא טּפאכראפ ךיז יז טָאה ,טכיירגרעד טרָא ןַײז וצ טָאה
 ךיוא ןוא ,ןענופעג ךיז טָאה ידוד בער ּוװ ,שיט ןופ ןָאנבױא םוצ ןָאטעג
 ,סיֹוא טעז'ס יוװ ,ךיוא ןוא םינָאבאר ךיוא -- שיט םאב עקירעביא יד וצ
 :ןגירשעגסיוא ןוא טדנעוועג ךיז -- עוװעשָאכ

 !םינָאבאר !ןדִיי --
 טימ סיורא זיא ןוא ןסירעגרעביא דלאב רעבָא ךיז יז טָאה -- !יזול --

 סָאװ ןוא ןבָאה טפראדאב רעקירעד טָאה יז ןעמעוו וצ ,םעד וצ טרָאװ ריא
 .ןעמוקעג רעהא יז זיא םיא בילוצ

 יז זא ,ןעזעג טָאה'מ ןעוו ,לקנעב א ןעגנאלרעד טלָאװעג ריא טָאה'ַמ
 ןבַײלב ןענָאק וצ ןביולרעד טינ ריא טעװ סָאװ ,ךָארב א טימ ןעמוקעג זיא
 םענופ טקוקעגקעווא טָאה רעבָא עלעטיג ...ךיז טריפ'ס יוװ ,וװָאר ןראפ ןייטש
 .טכאמעגקעווא טנאה רעד טימ סע ןוא לקנעב

 ..זדנוא ףא זיא ןרָאצ סטָאג-- ,ןגירשעגסיוא יז טָאה -- ,ןיורק-יזול --
 טעב ,םינָאבאר ,ןדִיי ...ןטינשראפ זדנוא טרעוו ,םיוב רעגנוי רעד ,עקמאכענ
 -עליוכ א ןיא סָאװ ,רעטכָאט סרעבשאמ עשיומ ראפ טעב ,רימ ראפ
 ...ןקוסעמ

 -רעד ךיז טָאה'מ ןעוו ,ןרָאװעג טסנרע רעמענעּפ יד ןענַײז ןעמעלא אב
 סָאװ ,טרעהרעד ןוא ,בַײװ סרעבשאמ עשיומ זא -- זיא סָאד רעװ ,טסּוװ
 עקידנציז שיט םאב עקינייא ןוא .רעהא טכארבעג יז טָאה'ס ערַאצ א ראפ
 -עגסיורא קידנעמענלײטנָא ןוא טזָאלעגּפָארא ןגיוא יד ליפעגטימ טימ ןבָאה
 רעטשרעבייא רעד ...רעטכָאט סרעבשאמ עשיומ ...יוזא ...יוזא, :טלמרומ
 *.,,ןפלעה לָאז

 -ול וצ ןָאטעג דנעוו א לָאמאכָאנ טלמעד עלעטיג ךיז טָאה -- !יזול --
 --.ָאטינ בוטש ןיא זיא רענייק ךַײלג ,םענייק ףא רעמ קידנקוק טשינ ,ןיז
 -יב רעד ןוא ..ןטנוא זדנוא ףא טראוו לרופ א ...טימ רימ טימ טסרָאפ וד
 לָאמא זיא סָאװ ,גירק םעניא טנָאמרעד ןוא טּפאכעג ךיז יז טָאה -- ,ןעיאז
 ןיא ריא אב ,ןעקנעדעג רימ יװ ,עשיומ ריא טימ ןיזול ןשיוװצ ןעמוקעגרָאפ
 טשינ וטספראד ,ןָאטעגנָא ריד טָאה עשיומ סָאװ ,ןעיָאזיב םעד ןוא -- ,בוטש
 ,טשינ םענייק ןופ ...ןעיָאזיב ןייק וצ טינ ריד וצ טייטש'ס לַײװ ,ןעקנעדעג
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 ,טשרע ,ָאד ךיוא זא ,טליפעג טלָאװ יז ךַײלג ,ןבעגעגוצ יז טָאה -- !יזול
 -מוא ןרָאװעג טקידיילאב ןצעמע ןופ לָאמאכָאנ רע זיא ,ןעמוקנָא ריא ראפ
 .טנידראפ

 ,ןָאטעג גָאז א יזול טָאה -- ...ךיא רָאפ עדאווא ...רָאפ'כ ,עלעטיג ,ָאי --
 אב ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ַײס ,ידוד בער ןיילא ַײס ,םורא עלא ןוא
 סָאװ טימ ,ןעזרעד גנורעדנוװראפ טימ ןבָאה ,טצעזעגסיוא שיט ןַײז
 רע שטָאכ סָאװ ,ןיזול וצ ןגיוצאב ךיז טָאה עלעטיג גנורעראפ א ראפ
 ּפָאק ןטימ יו םיא ראפ יז טייטש ךָאד ,וװערָאק רעטנעָאנ אזא ריא זיא
 .ןגיובעג

 ,טימרעד ןָאטעגנָא ןיזול טָאה ידוד בער סָאװ ,ןעיָאזיב רעד םורעד זיא'ס
 ןייק סיוא טינ טפראוו'מ סָאװ ,ךאז אזא ןפרָאװעגסיױוא םיא טָאה רע סָאװ
 -עצ יװ ,ןיזול וצ גנויצאב רעקידנרעראפ סעלעטיג ךָאנ ,טציא -- ןטסגרע
 וצ :טגָאזעג סָאװרָאנ ָאד טָאה עלעטיג יװ ןוא ,ןרָאװעג סיוא ןוא ןעניר
 ...ןענאטשעגוצ טינ םיא

 יװ טשינ לסיב א טליפעג טציא ךיז טָאה ןיילא ידוד בער רָאנ טשינ
 ךיוא רָאנ ,ןיזול ראפ קידלוש לסיב א ןוא ןביוהעג טשינ ,ןַײז וצ רעהעג'ס
 עליפא ןוא ,ליפעג עבלעז סָאד טאהעג ןבָאה םיװָארוקעמ סידוד בער עלא
 םענעי ןלעװ וצ ןופ טזָאלעגּפָארא טנעה יד ךיז ןבָאה ,עניוי א יוװ ,אזא אב
 שינעביולרעד א ןגירקעג טציא טלָאװ רע ןעוו עליפא ,ןָאט סטכעלש סעּפע
 -ערעד ןבָאה ןָאק ןיושראּפ אזא לפיוו ףא לַײװ ,ָאי ...ףראד רע ןעמעוו ןופ
 ךָאד טפור ,ןסױטשעגנָא םיא ףא זיא רע שטָאכ סָאװ ,םענייא ראפ ץערעכ
 טָאה ליפיוזא ףא -- ,ןיילא ךיז וצ יו ,גנוטכא רעמ סיורא םיא אב רענעי
 ,ןפורעגסיורא םיא אב עקאט יזול

 טדנעוועג ,ןפורסיוא סעלעטיג ךָאנ ךַײלג טָאה םעליוא רעקיטַײז רעד
 ,זיא סָאװ ,עכָארב טשרעוצ .ןקורסיורא בוטש ןופ ןעמונעג ךיז ,ןיזול וצ
 סיורא בוטש סװָאר ןופ ,טנוזעג-ַײז א ןָא ,םענייק ןופ טקרעמאב טשינ
 קנוװ א ןעמוקאב טָאה רעכלעוו ,לקילומש ךיוא ךָאנרעד ;ןדנּוװװשראפ ןוא
 ,טקידנעראפ זיא סעכילש ןַײז לַײװ ,ןייג ןָאק רע ךיוא זא ,ןילורס ןופ
 עניוי זא ,ןעזעג ,טַײז ןַײז ןופ ,ךיוא טָאה ,ןיילא ,לקילומש ,רע לַײװ ןוא
 ןיק ןיוש ,ענעצס רענעמוקעגרָאפ סָאװרָאנ רעד ךָאנ ,טציא טעװ
 ךיוא טליפרעד םורעד טָאה רע ןוא ,ןזַײװסיױרא ןלעװ טשינ קיטש עשיניוי
 םוצ טשינ ןוא ןשָאלעג ,טליקעגּפָא טעּפמיא ןשירעגעלש םענעגייא ןַײז
 .ןכיורבעג

 ןופ ןביוהעגפוא ךיז טָאה יזול יװ ,םעד ךָאנ ןוא .סיורא ךיוא זיא רע
 -וד בער טימ טנגעזעגּפָא טינ-בלאה ,ָאי-בלאה ךיז טָאה ןוא טרָא-ץיז ןַײז
 ןוא ןעלעטיג ןופ גנוטיילגאב רעד ןיא ,רע טָאה ,עקימורא יד טימ ןוא ןיד
 -נאגעגכָאנ םיא זיא ילורס ךיוא .טזָאלראפ בוטש יד ,רעטכָאט ריא ןסעדוי
 סָאװ ,לרופ םוצ ןעמוקעגּפָארא זיא'מ ןוא ווָאר ןופ סיורא זיא'מ זא ןוא .ןעג
 יד טימ יזול טשרעוצ ןבָאה ,טראוועג ןסיורד ןיא טַײצ עצנאג יד טָאה
 ףא ןָאטעג זַײװ א יזול טָאה ךָאנרעד ןוא ,רעצעלּפ-ץיז ןעמונראפ ןעיורפ
 ,ןעמענראפ ץאלּפ ןוא ןצעז ךיז לָאז רע ךיוא זא ,ןילורס

 טשינ ןוא ןַײז טשינ טַײצ רעגנאל אזא ךָאנ ,יזול טָאה טלמעד טָא ןוא
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 לפיוו ףא ...ןזיוואב טציא לָאמאכָאנ טרָאד ךיז ,בוטש סרעדורב ןַײז ןכוזאב
 ןעמ טָאה ,ןבָאה וצ ןגינעגראפ ןעוועג ךעלגעמ טלמעד זיא בוטש רענעי ןיא
 ךיז ןבָאה עלא ןיהּוװ ,עליוכ םוצ טריפעגנַײרא ךַײלג םיא טָאה'מ ...טאהעג
 .םיא ןופ גנוזענעג ףא ןוא ףליה ףא טראוועג טלָאװ'מ ךַײלג יו ,טלמאזראפ

 -- םענָאּפ ריא ,עליוכ ןופ עגאל עזָאלסגנונעּפָאה יד ןעזרעד טָאה רע ןעוו
 ןוא ,רעכעלזָאנ יד אב דרע ,טציּפשראפ -- רענייב-ןקאב יד ,טרעדנעראפ
 סיוא ריא רע טלעפ טּפָא ןוא ,ּפירכ א טימ סיורא ריא טמוק םעטָא רעד זא
 קידנעעז :ןקורט רעד ףא שיפ א יװ ,ןּפאכפוא םיא ליוװ ןוא םיא טכוז יז ןוא
 ןופ ןעמיס ןייק :ןלאפ עניוזא ןיא טוט'מ יװ ,ןָאטעג רע טָאה ,ץלא סָאד
 ךַײלג ,יוזא ןטלאהעג ךיז ,טרעקראפ רָאנ ,ןזיוועגסיורא טשינ גנוקיורמואב
 -סיוא ןָא ןוא שעדיכ ןָא ,עקירעביא עלא ףא יװ ,עליוכ ןפא טקוק רע
 ןיא זיא סָאװ ,ןשטנעמ א ףא טקוק'מ ןעוו יװ ,ןרעגרע םוצ יז ןלייט
 .ענָאקאס

 -גירגראפ עקאט עליוכ םעד גנוטלאה סיזול יד טָא טָאה עלַײװ א ףא
 עטצעל עריא ןופ עסאמ יד טָאה יז ּפָארא-גראב ןוא רעווש יװ לַײװ ,טרעג
 ,םעד ךיז ראפ ןעזרעד טָאה יז ןעוו ,ךָאד רעבָא זיא ,ןגיוצעג טינ געט
 לָאמ עלא טָאה בוטש סרעטָאפ ריא ןיא ךיז ןזַײװ ןוא ןעמוקנָא ןַײז סָאװ
 טָאה יז זא ,טקריוװעג קידנזענעג יוזא ריא ףא סָאד טָאה ,ועטמָאי ןפאשעג
 רעכעלנייוועג זא יװ ,ךאז אזא ןיא-- ,ןסעגראפ קנערק ריא ןיא עלַײװ א
 .םאנסיוא רעכעלקילג א ןוא טַײהנטלעז א ריא אב זיא םעטָא

 עליפא ןוא טזָאלעג ךיז טָאה'ס לפיוו ,עליוכ םאב טכארבראפ טָאה'מ
 עציוי בילוצ ,לסיב ןיילק א טדערעג טָאה'מ .טזָאלעג ךיז טָאה'ס יװ ,רעמ
 -עצ וצ יז יידעק ,ןכאז עקיטַײז ןופ רעמ רעבָא ,ןיילא ריא ןופ ,ןגעוו
 ריא ןופ טַײקטגרָאזאב ערעדנוזאב ןייק ןזַײװסיױרא טשינ ןוא ןעַײרטש
 .קנערק

 רעקלא סעליוכ ןיא ןעמוקנָא ןַײז ךָאנ ךַײלג ,טגָאזעג יװ ,זיא יזול ,ָאי
 -סע ןיא םיא ףא ןטראווסיוא ןבילבעג זיא ילורס ןוא ,ןרָאװעג ןפורעגּפָא
 ,רעירפ טגעלפ ילורס רעכלעוו ןיא ,בוטש-סע ענעי ןעוועג זיא סָאד .בוטש
 ןעוו ןוא ,טלָאװעג םיא ךיז טָאה'ס ןעוו ,רעײגנַײא רעטּפָא ןא ןַײז לָאמא
 ,ןעקנעדעג רימ יו ,לָאמ עטצעל סָאד יװ ןוא ,טפָא טינ-- טלָאװעג טינ
 עברָאט ןַײז טרָאד ,גנורעדנאוו רעקידרעמוז ןַײז ןופ קידנעמוקנָא ,רע טָאה
 טימ ןיזול ןופ גירק רעד סייב ,רע זיא ,רעדיװ ,טרָאד ןופ ןוא ,טגײלעגּפָא
 -נעייגקעווא ןוא ,רעבשאמ עשיומ ןופ ןרָאװעג טגָאיעגסיױרא ,רעדורב ןַײז
 .ןעמונראפ לקניוו א םענייא ןופ עברָאט ןַײז רע טָאה ,קיד

 ..לקניו םענעי ןיא טקוקעגנַײא ךיז טָאה ןוא ןסעזעג טציא זיא רע
 .-יצ ערעדנא יד ךיוא ןוא .טכארטאב בוטשיסע עצנאג יד ךיוא טָאה רע
 עכלעוו ,ןריט ענעפָא יד ךרוד ןעזנָא טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז לפיוו ףא ,ןרעמ
 .ןיהא טריפעג ןבָאה

 טלמעד ,סיוועג ,םיא ןטלָאװ ,ילורס ןַײז ןעוװעג טינ לָאז ילורס ןעוו
 א ,רענייא סרעדנוזאב ןוא ,ּפָאק ןיא ןעמוק טנָאקעג ןעקנאדעג ענדָאמ
 טציא זיא ,רעטגָאיעגסיױרא רעד ,ר ע זא :ךעלמענ ןוא ,רעייז רעוואקישט
 ,ףיוה ןצנאג ןופ ,ןרעמיצ עלא ןופ ,רעמיצסע םעד טָא ןופ סָאבעלאב רעד

299 



 עשיומ וצ רעהעג סָאװ ,טַײקשיטאבעלאב רערָאג רעד ןופ ןוא דָאס ןופ
 בילוצ ,טלָאװ רע ...ילורס ןַײז ןעוװועג טינ לָאז ילורס ןעוו ,ָאי ...רעבשאמ
 -וב ןיא ןָאט ּפאט ןייא רָאנ טפראדאב ךיז ,קנאדעג םעד טָא ןקיטעטשאב
 טָאה רע סָאװ ,ךאמּפָא רעד ןגעלעג זיא'ס רעכלעוו ןיא ,ענעשעק-םעז
 ךיז ןוא ןָאט ּפאט א--רעבשאמ עשיומ טימ ןסָאלשעגּפָא גנאל טינ טשרע
 ...סָאבעלאב ,ָאי :ןגָאז

 .רעכיז טינ רימ ןענַײז -- טכארטעג ןוא ןָאטעג יוזא רעבָא טָאה רע יצ
 טציא םיא טָאה רעבשאמ עשיומ ןעוו -- ןעמיס א לַײװ .ָאי יו ,טינ רעכיז
 -ילבראפ א זיולב טּפאכעג םיא ףא רע טָאה ,רעדורב ןַײז טימ טנגעגאב
 טביולרעד'מ ןעמעוו ףא ,טרעוװ ןָא ,גָאװ ןָא םענייא ףא יװ ,קוק ןקידנפיול
 ןָאטעג טינ ,סיוװעג ,רע טלָאװ סָאד סָאװ ,ןטלאהראפ טינ רעגנעל ךיז
 ,ןעשיומ ,םיא ,שינעגעגאב רעד סייב ,טלָאװ ,טַײז ןַײז ןופ ,ילורס ןעוו
 ָאי טָאה ,ילורס ,רע זא ,ןעקנעדעג וצ טשינ טַײקכעלגעמ יד ןבעגעג טשינ
 זיא רעבשאמ עשיומ ןופ טרעוו קיטש רעסיורג א לַײװ ,טרעוו א ָאי ,גָאװ
 ןוא ,רערעדנא ןא זיא ילורס זא ,ןעמיס א ...םיא אב טנאה רעד ןיא טציא
 עטוג ןַײז ןוא עטכעלש סמענעי ןצונוצסיוא קַייפ זיא סָאװ ,אזא טינ
 ןיא םענעי ןענָאמרעד ןוא ןעמענרעביא ךיז ןוא ןסיורג וצ ךיז ףא ,עגאל
 סָאװ ,טסּוװעג טָאה רע ןעוו ,טציא טארפיב ,טינ לאלכיב -- עגאלרעדינ ןַײז
 ..ךיז טוט בוטש ןיא רעבשאמ עשיומ אב

 ,קידנציז ,טָאה רע זא ,ערָאװס א .בוטש-סע ןיא ןיילא ןסעזעג זיא רע
 -עב ,טקרעמאב טָאה רע ּוװ ,ןסיורד ןקיטסָארּפ םוצ טרעהעגוצ ךיז זיולב
 ,װָאר ןופ קידנרָאפ ,ןענַײז ןסעדוי ןוא ןעלעטיג טימ ןיזול טימ רע סאש
 -מאל-סאג א םענייא ןופ ןַײש רעלעקנוט רעד רעטנוא ןעמוקעגרעטנורא
 רעטרעטצניפראפ רעד ןופ ןטיש ןעמונעג ךעלעמאּפ טָאה'ס יוזאיו ,ןרעט
 סע טזַײװאב לָאמא סָאװ ,אזא-- עלעיינש רעטיש ןיילק א סעּפע ךייה-למיה
 רעטעוועטראהראפ רעד ןופ ךאלפרעביוא םעד ןסַײװראפ וצ םיוק-םיוק רָאנ
 יוזא טכאנ ןייא ךרוד סָאד ןָאק לָאמ שרעדנא ןא ןוא ,רעטניוו בייהנָא דרע
 לָאז ירפרעדניא זא ,ןרעװ טכידעג-סיורג יוזא קיניײוװ-ןיילק ןופ ןוא ןטישנָא
 עליפא ןוא ,ןענעפע ןענָאק טינ ךעלזַײה עקירעדינ ןופ ןריט יד ןיוש ןעמ
 ...עקירעדינ ןופ רָאנ טינ

 -עג ךיוא ,ערָאװס א ,בוטש-סע ןיא ןיילא טלמעד קידנציז ,טָאה רע
 -ימ ,רעטיה-ףיוה ןקידלטָאברעװיוא ןוא ןטלא סרעבשאמ עשיומ ןופ טכארט
 -יומ ןגעקטנא ןענאטשעג זיא עלעביטש ןרעצליה ןיילק ןַײז סָאװ ,ןעקלאכ
 ןיא ,טציא טָאה ,ילורס ,רע ןכלעוו ןופ ןוא ,גנאגנַײרא-ךיק סרעבשאמ עש
 רעקיטרָאד א ןופ לצענאק רעגָאמ ןיילק א טקרעמאב ,קידנעמוקנַײרא ףיוה
 | ...ןענַײשסיורא ביוש רעטביוטשראפ

 ,ףיוה ןיא ,ָאד טָאה רע ןעוו ,לָאמ עטצעל סָאד טנָאמרעד ךיז טָאה רע
 -ניא טשרע ,טשרָאקָא טלמעד ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,ןיזול ףא טראוועג
 םיא טימ טפראדאב טָאה ,טנװָא ןיא ,גָאט ןבלעז םעד ןוא ,טנאקאב ,ירפרעד
 -ראפ ןגרָאמירפ םענעי טָאה רע יוזאיו -- ,ןבָאה ךערּפשעג ןטשרע םעד
 -עגנַײא קאמשעג ןוא ליטש זיא רע ּוװ ,עלעביטש סעקלאכימ ןיא טכארב
 טציא ךיוא זא ,ערָאװס א ןוא ,לטעב-קנאב םענרעצליה סמענעי ףא ןפָאלש
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 -לעז סָאד טלָאװעג ,גָאט ןלופדימ ןצנאג ןקיטנַײה ךָאנ ,ןילורס ךיז טָאה
 ...ןעקלאכימ אב ןפָאלשנַײא --- עב

 סיאב-יינב סרעבשאמ עשיומ ןזיוואב לָאמאטימ ךיז ןבָאה ָאד רעבָא
 טימ ןוא ןעלעטיג טימ ,ןיזול טימ ,רעקלא סעליוכ םענופ ןעמוקסיורא
 ,ןטעבעג םיא ןוא ןיזול טימ טנגעזעגּפָא ךיז טָאה'מ .ןיילא רעבשאמ עשיומ
 ּוװ ,טעז רע יװ ,ןעו ,טציא--ןעמוק לָאמאכָאנ ןוא לָאמאכָאנ לָאז רע
 ךיוא ןוא ,טשיוועג ןרערט יד ליטש עלעטיג טָאה ַײברעד ןוא ...טלאה'ס
 ןבילבעג טשינ ןגױא יד ןענַײז סייאב-ייננב עקירעביא עלא אב
 ...ןקורט

 רעדורב ןַײז ןופ טיילאב ,ףיוה ןיא סיורא זיא יזול זא ,טלמעד ןוא
 ןבָאה ,ןעגנאגעגכָאנ םיא זיא רעכלעוו ,ןילורס ןופ ךיוא ןוא ,ןעשיומ
 זא ,ָאי--ילורס ,רעטירד רעד ,רע רָאנ ,טקרעמאב טשינ עטשרע עדייב
 אב טלמעד דָארג ךיז טָאה סָאװ ,עקלאכימ רענעכָארבעג-טלא רעד ןעוו
 םעצולּפ טָאה ,ןענופעג ףיוה ןיא טעבראיטנוװָא רעטקיטעּפשראפ א רענַײז
 -עג ןכיוה ןטימ ,רעדורב םעד ךיוא סָאבעלאב ןַײז טימ ןעמאזוצ ןעזרעד
 טָאה יוזא ,ןעזסיוא ןקידנקעוװ-ץעכערעד ןוא ןכעלדמערפ ןטימ ןוא ,טלאטש
 -וקנגעקטנא םעד טָאה רע ...ןָאטעג עשטרוב םענעדירפוצמוא ןא סעּפע רע
 יז טָאה רע זא ןוא ,ןטָארטעגּפָא געוו םעד ןיזול ןוא סָאבעלאב ןקידנעמ
 ,עקטרָאפ-רעיוט רעד וצ -- טפראדאב ןבָאה ייז ןיהּוװ ,ןיהא טזָאלעגכרוד
 ,אזא ךָאנ יו ,ןיזול ןקוקוצכָאנ טרעהעגפוא טינ טַײצ עצנאג יד רע טָאה
 ...עריומ סיוא דאשכ טקעוורעד סָאװ

 -עגכרוד םיא ןיא ,ןיזול ןעזרעד טציא טָאה עקלאכימ זא ,ָאי לַײװ
 רענעי ןעוו ,רעמוז ,טלמעד יװ ,טארוקא ,בַײל ןרעביא ךורקס א ןעגנאג
 ןפערט לָאמ עלא םיא טגעלפ עקלאכימ ןעוו ןוא ,טסאגוצ ןעמוקעג זיא
 ןעוו ,ענָאװעל רעד וצ ןקוקפורא לָאמא-- טכאנאב ףיוה ןיא ןיילא םענייא
 יד וצ ןוא למיה םוצ טאלג זיא---טינ ןעוו ןוא ,למיה ןיא זיא ענָאװעל א
 סָאװ --- ,טגָאזעג טלמעד ךיז עקלאכימ טָאה -- ,רעכאמפעשיק א ...ןרעטש
 ...ןעמוקאב טינ םענייק ראפ ָאד ךיז טעוװ םיא ןופ סטוג ןייק

 סעַיװענ עקידרעמוז ןַײז זיא ,עקלאכימ ,רע טלאה ,לסיב א :קיטכיר
 ,ןדנוושראפ ךַײלג טלמעד םיא זיא יזול שטָאכ ..ןרָאװעג םעיּוקעמ ןיוש
 טשינ רע טָאה ,ןעשיומ טימ ןיזול ןשיוװצ גירק רעד ןופ ןסיוו טינ ןופ ןוא
 טָאה ,רע טכארט ,רעבָא ָאד ,ןָאטעגניהא ךיז טָאה יזול ןיהּוװ ,טסּוװעג
 זיא רע שטָאכ ..ןרוּפש עסיוועג ךיז ךָאנ טזָאלעג ךַײלג ףעשיק סמענעי
 קידנקוק ,רע טעז ךָאד ,ןגיוא עטענסיקראפ טימ ןוא טבעלענּפָא ,טלא ןיוש
 יד יז אב ןעייג סעּפע זא ,עקיבוטש ענַײז עלא ףא ןוא סָאבעלאב ןפא
 -רָאּפ רעד ןיא סָאד טעז רע ...ףראד עמ יװ טינ טַײצ עטצעל יד ןטפעשעג
 ,רעקידװערָאּפש-ליפ טציא ךיק ןפא סיוא םיא טלייט'מ סָאװ ,םילָאכַײמ עיצ
 רע ...טקאהראפ ייז אב ךיז טָאה דָאר עקידלזאמ יד ...רעַירפ לָאמעלא יו
 -קעווא ךיז טָאה רעטכָאט ערעגנַיי !סָאבעלאב םעד סָאװ ,םעד ןיא סָאד טעז
 טעז סָאד ...ןייטשפוא םוצ טשינ ןיוש ,סיוא טעז'ס יו ,ןוא קנארק טגיילעג
 'סָאבעלאב םעד ןכוזאב ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,םיריוטקָאד ליפ יד ןיא רע
 -עלא ןופ ,רעקיא רעד ןוא ,טגנערב עמ סָאװ ,סעופער יד ןופ ,טפָא וצ זיוה
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 טשינ טַײצ ןייק םענייק אב טקעלק םעד רעביא סָאװ ,טַײקטגרָאזאב סנעמ
 ...ןדיירוצסיוא טרָאװ א לָאמא עליפא ,ןעקלאכימ ,םיא טימ

 סָאװ ,ןיילא ךיז ףא סעַיװענ ןַײז עקלאכימ טליפ רעגרע ךָאנ ןוא ,ָאי
 ןַײז ןיא ךיז ןעלּפרָאּפ ןעניב יו ,טפָא םיא ךיז טמעלָאכ טַײצ עטצעל יד
 וצ יו ,טסורב ןַײז וצ ןבַײלקרעד ךיז יוזאיו ,טרָא ןא ןכוז ןוא עכוזאּפ
 ..ןגיוזוצסיוא ןטפאז עריא יידעק ,םולב א

 -לטָאברעװיױא ןא טציא ךיוא עקלאכימ טָאה -- ,ןטוג םוצ טינ'ס ,ָאי --
 טָאה רע .סָאבעלאב ןטימ ןיזול ןעזרעד טָאה רע ןעוו ,ןָאטעג טכארט ןקיד
 -ריפ ךיז רע טָאה ַײברעד ןוא ,ןיזול ףא ןקוק וצ ןופ טעװערעקעגּפָא ךיז
 עלעביטש ןיא ךיז וצ ןַײרא טציא טעװ רע רָאנ יװ ,דלאב זא ,ןעמונעג
 -יא לָאמ ךאס א ךיז רע טעװ יוזא ,ןפָאלש ךיז ןגייל ףא ןוא ,טכאנ ףא
 רעטקעדאב-סבעווניּפש טימ ןוא רעטביוטשראפ רעד ראפ ןעמעלייצרעב
 ...לקניוו-עלעביטש ןַײז ןיא סָאװ ,ענָאקיא

 ילברעד ןוא ,ןסָאלשאב רע טָאה -- ,ןעמעלייצרעביא טוג-טוג ךיז ,ָאי --
 קוק א טַײז סיזול ןיא רעדיוו טָאה ןוא ןטלאהעגנַײא טינ ךיז רע טָאה
 .דעכאּפ םענעטלאהאבסיוא טימ ןָאטעג
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 ענעסאכ ןייא ,ןטיוט ייווצ

 םעיּוקעמ ךַײלג ןזיא סעַיװענ סעקלאכי
 .ןיילא םיא ףא-- ןעמעלא ראפ ,ןרָאװעג

 -עגמוא םיוק ,טלא ןעוװעג זיא רע
 ,טפָא ןוא .טּפעלשעג סיפ יד ןוא ןכָארק
 ,ירפרעדניא ןענאטשעגפוא זיא רע ןעוו
 ,טליפעג טינ ץראה סָאד ןיוש רע טָאה |
 ןבילקעגסיורא םיא ךיז טלָאוװס ךַײלג |
 סנגיובנלע יד ןיא ןטסאקיטסורב םענופ |

 .סעטאיּפ יד ןיא רעדָא
 -ורס ןוא סיזול ןופ טכאנ רענעי ןיא

 ,טָאה רעבשאמ עשיומ אב ךוזאב סיל !
 עקאט ,טליפעגסיורָאפ טָאה ילורס יװ
 -עגפוא זיא'מ ןעוו זא ,ןטָאשעגנָא יוזא
 םעד ןעמ טָאה ,ירפרעדניא ןענאטש

 טּפאכראפ גיוא סָאד טָאה דנעלב רעסַײװ-קראטש א .טנעקרעד טינ ןסיורד
 -ראפ ינק יד רעכעה זיב ןעוועג ןענַײז דָאס ןופ רעמייב יד ...ןרערט זיב
 -דאראּפ ןוא ךיק ןופ ּפערט יד ףורא זיב ףיוה רעד -- עבלעז סָאד ,ןטָאש
 יװ ,ףיוה ןיא ןעַײבעג עלא ןופ ןוא בוטש ןופ ךאד רעד טנַײה :גנאגנַײרא
 טָאה גיוא סָאד לפיוו ףא ,סאג רענעי ןופ רעביטש עלא ןופ רעכעד עלא
 רעכַײב יד זיב ןעזעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןיילא ןסאג יד טנַײה :ןעזעגנָא יז
 .ןעקנוזראפ

 ליפ טאהעג רע טָאה ,ןגרָאמירפ םענעי ןענאטשעגפוא זיא עקלאכימ זא
 :סיורא ןסיורד ןיא עלעביטש ןַײז ןופ ריט יד ןענעפע םאב טשרעוצ ,ןָאט וצ
 ,ןבעגעגכָאנ טשינ טנעה עקירעבאלש ענַײז ןוא טזָאלעג טינ ךיז טָאה יז
 םאב-- ךָאנרעד ;טַײז רענעי ןופ סָאװ ,טַײקנטָאשעגנָא-לופ רעד סעמכאמ
 ריט-ךיק רעד ןשיװצ ןוא עלעביטש ןַײז ןשיווצ עקשזעטס א ןקיניײרּפָא
 -רעיוט רעד זיב טרָאד ןופ עקשזעטס א ךיוא יװ ,זיוה 'סָאבעלאב םענופ
 רע .ןבַײלקרעד וצ ןעװעג טשינ ןיהא ךיז ןיא ,טינ ןעוו לַײוװ ,עקטרָאפ
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 ןופ רעסאוו ןעגנערב ןוא ןעּפמָאּפנָא םאב טעברא ליפ טאהעג ךיוא טָאה
 ,סנטשרע ,רערעװש ליפ ןעמוקעגנָא טנַײה םיא זיא סָאװ ,עצענערק רעד
 רעביא ,סנטייווצ ןוא ,ןקינייר-יינש םאב טעברא רעקידרעירפ רעד רעביא
 טכַײפ ףא ןקורט ןופ ןטיבעג ךיז טָאה רעטעװ רעד סָאװ ,סיוא טזַײװ ,םעד
 זיא'ס .םעטָא םעד טרעוושראפ ,לאפ אזא ןיא לָאמעלא יו ,םיא טָאה ןוא
 -עג ךיז טָאה'ס סָאװ ,ץלָאה ןגָארטנָא סָאד ןעוועג רעווש ךיוא טנַײה םיא
 ןיוש ןבָאה בוטש ןיא סעבורה עלא לַײװ ,רעהא זיב יו רעמ טרעדָאפ
 .ןרעו טצייהעג קידרעטניו רעמ טפראדאב

 ןקידנעגנעהּפָארא ןטימ ןוא לָאק םענָא סָאװ ,טנוה רעד -- רעגייזלטייק
 ,רעגייטש ןַײז קידנעטש יװ ,ןגרָאמירפ ןצנאג םעד זיא --לכַײב ןקידלבמָאב
 ןוא קידנעייטש -- :ןענאטשעגּפָא טינ ,ןעקלאכימ ןופ ,סָאבעלאב ןַײז ןופ
 -כָאנ ןוא ,טרָא ןייא ףא ןטלאהעג ךיז טָאה רענעי ןעוו ,קידנקוקכָאנ םיא
 טָאה עקלאכימ ןעוו ,ךעלעמאּפ ןֹוא טַײז א אב טיילאב םיא ןוא ןעגנאגעג
 סעּפע רעגייזלטייק טָאה רעבָא לָאמ סָאד .טרירעג טרָא ףא טרָא ןופ ךיז
 ףראד'מ סָאװ ,ךאז א ףא יװ ,ןעקלאכימ ףא טקוקעג טגרָאזאב סרעדנוזאב
 ,ןיינ ןוא ָאי ןשיװצ ,סָאד ןעמ ןָאק ,טינא לַײװ ,ןבעג גנוטכא טוג ףורעד
 .ןרעװנָא ךָאנ ,לָאמאטימ ןוא טכירעגמוא

 טלעטש ןגָארט-רעסאוו ןוא -ץלָאה םאב יװ ,ןעזעג טָאה רעגייזלטייק
 רע ןענאוונופ ,טרָאד יװ ךַײלג ,געוו ןטימניא ּפָא לָאמ עלא עקלאכימ ךיז
 עיידעב טָאה ןוא ןסעגראפ סעּפע רע טָאה ,עסאמ רעד טימ ןעמוקעגנָא זיא
 טעשַאּפ רָאג טפָא םיא טָאה ןסעמערעדניא ןעוו ,ןרעקוצמוא ךיז ןיהא דלאב
 דלאב טָא ךַײלג ,יוזא ןעזעגסיוא טָאה רע ןוא ,טלעפעגסייא םעטָא
 א יװ ןבַײלב ןיטש ןוא ןזָאלסיױרא טנעה יד ןופ עסאמ יד רע טעװ
 ,םעליוג

 םאב ךיוא טנַײה טָאה עקלאכימ יו ,טקרעמאב ךיוא טָאה רעגייזלטייק
 ןבעגעגּפָא ךיז קירעביא טשינ ,ךיק ןפא ןַײּפש עקידנגרָאמירפ יד ןעמוקאב
 ,ענָאװאק טימ לסיש ןיא ןַײרא טקוק רע ןעװ ,לָאמ עלא יװ ןסע םעד
 ןוא טעװעטנורג ,עציליטָאּפ יד ןוא ןרעטש םעד ךיז טשיװ ןוא טציווש
 טינ לקערב ןייק ןוא קעל ןייק לָאמנייק טזָאל רע ּוװ ,ָאנד םעד טגנאלרעד
 ליפ א ,לייט ןסיורג א ןוא ,טריקנאמ רע טָאה לָאמ סָאד ,ןיינ .רעביא
 ןוא טלײטעגסױא ,טנוה םעד ,םיא רע טָאה ,קידנעטשאב יװ ןרעסערג
 .ןבעגעגּפָא

 ךיז טָאה עקלאכימ ןעװ ,םעד ךָאנ יװ ,ןעזעג ךיוא טָאה רעגייזלטייק
 ןוא בוטש ,ךיק 'סָאבעלאב ןראפ ןטעברא ענַײז עלא טימ טקיטראפעגּפָא
 ןיא ךיז וצ ןַײרא ךעלטעּפש ןיוש ןיא ןוא ,גָאט ןבלאה ךָאנ זיב ףיוה
 ,קידנצייה ,רע טָאה ,ןצײהנַײא עלעווייא ןגייא ןַײז ןעמונעג ןוא עלעביטש
 -גקוקנַײרא רעַײּפ םוצ לָאמ עלא ןוא קידנציז ינק יד ףא-- ךעלנייוועג יו
 רע זא ,ךָאנרעד ןוא ;ןפָאלשעגנַײא יו ןוא ןסעגראפ ךיז לָאמ סָאד -- ,קיד
 ךיז ןוא טנָאקעג טינ רע טָאה ,ןייטשפוא טלָאװעג ןוא טּפאכעגפוא ךיז טָאה
 -נעקשטאראק ,ךָאנרעד טשרע ןוא ,סעזעג ןפא ןצעזקעווא טזומעג שיּפעל
 לָאּפ םעד ןופ םיוק-םיוק רע טָאה ,טראּפשעגנָא טנעה יד ףא ןוא ךיז קיד
 .ןפלָאהאבמוא ,רעטמיילעג א יװ רעדָא ,דניק ןיילק א יװ ,ןביוהעגפוא ךיז
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 א-- יינש א ךָאנ זיא רעגייטש רעד יװ טשינ -- טָאה גָאט ןבלעז םעד
 .ןעמונעג טסָארּפ רעקראטש

 ןיוש ןעמ טָאה רעזַײה יד ןיא ןעו ,טכאנראפ וצ טשרע ןעוועג זיא'ס
 רעסיוועג א בילוצ טלמעד זיא סָאװ ,עקלאכימ .טכיל ןדניצנָא ןעמונעג
 ןוא ,טליפרעד סָאד טָאה ,ןעגנאגעגסיורא ןסיורד ןיא לָאמאכָאנ טעברא
 טָאה ,ןליקּפָא טינ עלעווייא סָאד םיא ךיז לָאז טכאנאב זא ,קידנבָאה עריומ
 טזַײוװװ'ס יװ ןוא ,טלייצעג טינ טָאה רע .טגיילעגרעטנוא ץלָאה לָאמאכָאנ רע
 ןיא םיא אב עלעביטש ןיא לַײװ ,טּפאכעגרעביא סָאמ יד רע טָאה ,סיוא
 -דמעה םעד שזא ץיה סיורג ןופ טָאה רע זא ,ןרָאװעג סייה יוזא ןיוש
 -עג עמָאשענ רעטעּפירטעצ רעטלא רעד טימ ןוא טעיליּפשעצ רענלָאק
 .טעכָאפ

 ךיוא לַײװ ,ןצעזוצ ךיז ,לטעב-קנאב ןַײז וצ ןײגּפָא טזומעג טָאה רע
 רע טָאה סיפ ןוא טנעה יד ןיא ןוא טיירדראפ םיא ךיז טָאה ּפָאק רעד
 ןפא ןסעזעג טשרעוצ זיא רע ,דאשט א ןופ יו שינעכערב א טליפרעד
 רעד זא ,רעבָא ךָאנרעד ,דנאר ןפא-- ךעלנייוועג טציז'מ יװ ,לטעב-קנאב
 ,ןעמוקעגוצ םירווייא עלא ןיא ןוא טרעמעג ּפָאק ןיא םיא ךיז טָאה דאשט
 טָאה רע ןוא ,ןקור ןוא ּפָאק ןראפ ראּפשנָא ןא ןיא טקיטיינעג ךיז רע טָאה
 ןיא ןוא ,טיירדעג םיא ךיז טָאה עלעביטש סָאד .טקורעגפורא רעכעה ךיז
 ןוא ךעלעדערדןַײש ןעמונעג ןגיוא יד ןיא םיא ןבָאה טַײצ רעבלעז רעד
 לופ א ןיא ךָאנרעד םיא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעלדניוושמוא ךעלעטניּפ-טכיל
 .טצנאגראפ ןוא טמערופעגסיוא דליב

 :ןעזעג ןוא טלמערדעגנַײא טָאה רע
 רעצנאג רעד .טכאנרעדפא ןא זיא'ס .רעמוז רָאנ ,רעטניוװ טינ זיא'ס

 טעזרעד םעצולּפ ןוא .ךאוו זיא רענייא רע רָאנ ןוא ,ןיוש טפָאלש ףיוה
 א ,שטנעמ רעכיוה א סעּפע טייטש ,ןעמיוק םאב ,בוטש ןופ ךאד ןפא רע
 ןוא ןַײרא למיה ןיא טכערּפש ,טפעשיק סָאװ ,ךיז טכאד ,יזול רעגנאל ןימ
 .רעקידרעמוז רעד טכאנ רעד ןיא

 ןפא סָאװ ,רענעי זא ,ןעיצקירוצ ךיז ליוו ,ךיז טקערשרעד עקלאכימ
 ןַײא טינ םיא ךיז טיג'ס רעבָא ,ןעזרעד טינ ףיוה ןיא םיא לָאז ,ךאד
 רע רָאנ ,סָאװראפ -- טינ טסייוו רע ןוא ,םיא טפור ,םיא טקרעמאב רענעי
 ןוא .ןעמיוק םוצ ןכירקפורא ךיוא ןיילא ןוא ןגלָאפ ףור סמענעי זומ
 טעז ןעז סָאװ ,ןעמוקסיורא ךיור ןימ א סעּפע רע טליפ ןעמיוק םענופ
 סעּפע טימ ןליפ םיא טכאמ ,יזול רעגנאל רעד ,רענעי רָאנ ,טינ םיא ןעמ
 ןיא ןפעשיק סָאװ ,עניוזא ראפ ךעלמיטנגייא ןענַײז סָאװ ,ןצנוק םינימ
 ,ןעװערעקּפָא ּפָאק םעד ליוװ עקלאכימ ...סנעמיוק אב טכענ-רעמוז עליטש
 זומ רע ןוא ,םיא סָאד טָאבראפ רענעי רעבָא ,ךיור םענופ ןקעמש וצ טינ
 ןוא ,םיא ךיז טיירדראפ ּפָאק רעד זיב ,גנאל יוזא --- ןעגנּוװצעג זיא ןוא
 -ּפָארא ףיוה ןיא ךאד ןופ לָאז רע ,ַײברעד ןיוש סע טלאה דלאב-דלאב
 .ןכערבעצ ןייטש ןיא דנעל-ןוא-קור ןוא ּפָאק ןוא ןלאפ

 ךיז טפערט ןוא ,עקלאכימ ,רעקידרעטיצ א ףוא ךיז רע טּפאכ טלמעד
 טצייהעגנָא-קראטש א אב ,עלעביטש ןַײז ןיא לטעביקנאב ןַײז ףא ןציז
 -ריפ סעּפע ,ןָאט טפראדאב סעּפע טציא טלָאװ רע זא ,טליפ רע .עלעווייא
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 -וצ רעדָא טפול ןזָאלנַײרא ףא ריט יד ןענעפע ,ןבייהפוא ךיז -- ןעמענ
 םירווייא יד :טינ ןָאק רע רעבָא .סיורא ףיוה ןיא רעגייזלטייק טימ ןעמאז
 ןַײז ןָאט זיב ןלעװ ןופ ,ןָאט זיב קנאדעג ןופ ןוא ,טלאק ןיוש םיא ןענַײז
 טלױפ רע עכלעוו ,עגנאל א סאג א יװ טַײצ עטצעל יד םיא טגיל ןליוו
 .ןייגוצכרוד יז ךיז

 ךיז טָאה רעגייזלטייק זא ,טליפ רע .ןַײא רעדיו רע טפָאלש טָא ןוא
 יד טימ ןוא סעּפאל עטשרעטניה יד ףא םיא ןגעק טלעטשעגקעווא סָאװרַאנ
 ,ןטלא ןַײז ראפ קידנבָאה עריומ ,םיא טקעװ ,םיא רע טערָאט עטשרעדעפ
 ךיוא יו ,ענושעמ טַײז א ףא ּפָארא םיא ךיז טקור סָאװ ,ּפָאק ןכאווש
 יװ טזָאלעגּפָארא םיא ךיז ןבָאה סָאװ ,טנעה עקירעבאלש ענַײז ראפ
 .עדמערפ

 ןלעױּפ טשינ ןָאק רעגייזלטייק יוװ יוזא זא ,ןעקלאכימ ךיז טכאד'ס
 ןעמוטש ןַײז טימ ןכאמ סעּפע ךיז רע טווּורּפ ,טשינרָאג סעּפאל ענַײז טימ
 ,לָאק א רָאנ טָאה רע ןעוו ,רעגייזלטייק ,רָאנ ןָאק רע ןעוו זא ןוא ,לגרָאג
 ,ליב ןשיטניה-ףראש א טימ סיורא ,ורמוא סיורג ןופ ,טציא רע טלָאװ
 ףטלאהעגפוא םירעדעג עמוטש יד ןיא ףיט ץעגרע םיא טָאה רע סָאװ

 טרילראפ רע זא ,קידנליפ ,עקלאכימ ,קנאדעג ןיא ךיז טמעלייצ רע
 סָאװ םיא טוט רע ןוא ּפָארא םיא ךיז טגייב רע זא ,קיליװמוא ּפָאק םעד
 .ןעקניזּפָארא טַײז א ןיא רעפיט ןוא רעפיט לָאמא

 רע יװ ,ךאד ןפא ןיזול ןגנאל םעד רעדיוװ טעז ןוא ןַײא טפָאלש רע
 רע זיא רעדיוװ ןוא ,ןעגנּוװצעג רעדיוו זיא רע .ןעמוקוצפורא םיא טפור
 טימ ןיילא רע רָאנ טשינ ןיוש טציא רעבָא ;טרָאד דנאנאב םענעי טימ
 ,דניזעגזיוה עצנאג 'סָאבעלאב םעד ךיוא רָאנ ,ןביוא ןופ ןעייווצניא ןיזול
 ...טגרָאזאב ןכערּפש ןוא ןפעשיק סמענעי ןופ ןענַײז רעמענעּפ סנעמעלא ןוא
 -כעלגעמ יד טינ ןבָאה ןוא ןריר טינ ךיז ןענָאק ,קידנגַײװש ןעייטש עלא
 ןופ ךיור ןסיוועג םעד וצרעד ךָאנ ןזומ ןוא ןגָאז וצ טרָאװ ןייק טַײק
 ךיז ןעיירדראפ ּפעק סנעמעלא ןכלעוו ןופ ,ןקעמשנַײרא ךיז ןיא ןעמיוק
 ,םיא רעבָא רעקיא רעד ;לביא ןצראה ןפא םיא ןופ טרעװ ןעמעלא ןוא
 ,רעקנארק רעד ,רעטכָאט רערעגנַיי !סָאבעלאב םעד ךיוא ןוא ,ןעקלאכימ
 ףא גנונעפָאה םוש ןָא ,סיוא טזַײוװ'ס יװ ,ןוא טַײצ א ןיוש טגיל עכלעוו
 יזא ןעייטש עלא יװ ןוא ,טכעלש ייז טרעווס .ןייטשפוא רעדיוו קירוצ
 סנעמעלא ןופ יירשעג דליוו א ךיז טרעהרעד יוזא ,ןעגנוווצאב ןוא ליטש
 --ןעמעלא ןשיװצ ןופ ייווצ יו ,טעזרעד עמ ןעו ,ןעמוקסיורא רעלַײמ
 ןופ ּפעק עטיירדראפ טימ ןלאפ -- רעטכָאט 'סָאבעלאב םעד ןוא עקלאכימ
 טעזרעד עקלאכימ ןוא ...עטכארּפעגרעדינא טיוט ףא ,ּפָארא ףיוה ןיא ךאד
 -סיורא ךיז טרָאד ןופ טײרגעגנָא ןעייטש סעַײװעל ייווצ ףיוה ןיא ךַײלג
 -ּפָא ןא טימ ןרָא ןא ןיא רע ןוא-- ענַײז-- עכעלטסירק א ענייא :ןעִיצוצ
 ףא--רעטכָאט 'סָאבעלאב םעד--עשידִיי א עטייווצ יד ;םענָאּפ טקעדעג
 .םענָאּפ טקעדעגוצ א טימ ,עטימ א

 טסייוו רע סָאװ ,שטיווק א טרעהרעד לָאמאטימ עקלאכימ טָאה ָאד ןוא
 א גנוגנערטשנָא סרעגייזלטייק ןופ יצ -- ןעמוקעג רע זיא ןענאוונופ ,טינ
 -טנא ןופ רָאג יצ ,ןקעוווצפוא םעלָאכ ןזייב ןופ םיא ןוא ןָאט וצ עקוואה
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 טכאנ רעד ןופ טַײקליטש רעד ןיא סָאװ ,בוטש 'סָאבעלאב רעקידרעבינגעק
 ןשטנעמ-בוטש ןופ לָאמ עלא יװ ,אזא-- ןסירעגנַײרא רעהא ךיז רע טָאה
 אב םיא טלאה עמ ןוא סעסיוג זיא עליוכ רעד ןעוו ,טכאנאב עליוכ א אב
 .ןעַײרשּפָא

 -עביא םוצ ןוא טצעל םוצ ןוא ןָאטעג רעטיצ א עקלאכימ טָאה טלמעד
 טַײז א ןיא קיכעלַײק-םורק םיא קידנטלאה ,ןריולראפ ּפָאק םעד ןקיר
 .ןגָארט וצ דנאטשמיא טינ רעמ יז זיא רע סָאװ ,עסאמ א יװ ,טזָאלעגּפָארא
 .ןבילבעג טראטשראפ רע זיא יוזא ןוא

 ןענאטשעג זיא רע :;ךאוו ןטלאהעג םיא ןבעל טַײצ א טָאה רעגייזלטייק
 -לאכימ ןיא עטשרעדעפ יד טימ ןוא לָאּפ ןפא סעּפאל עטשרעטניה יד טימ
 .טראטשראפ ךיוא -- טראּפשעגנָא סעק

 .ןטכיולאב טַײקטרעװילגראפ רעייז ןיא עדייב ייז טָאה לצענאק סָאד
 ,ןעמונעגוצ טינ ןגיוא יד ןעקלאכימ ןופ טכאנ עצנאג יד טָאה רעגייזלטייק
 א ןעקלאכימ ףא טצעל םוצ טָאה רע זא ןוא .גָאטראפ שזא זיב ,טעּפש זיב
 עטצעל סָאד טָאה סָאבעלאב ןַײז טימ זא ,טגַײצרעביא ךיז ןוא ןָאטעג קוק
 סעמכאמ טינ זיא טַײקכעלגעװאבמוא סמענעי זא ,ןפָארטעג שינעפערט
 טָאה טלמעד טָא -- ,סיוא זיא רע לַײװ ,ראפרעד רָאנ ,סערקיש רעדָא ףָאלש
 ןוא טקעמשאב טנעה סעקלאכימ ךיוא לָאמ ןטצעל םוצ רעגייזלטייק
 טראה ןענַײז ייז ,ןטראוו וצ טינ טשינרָאג ייז ןופ ןיוש זיא'ס זא ,טליפרעד
 -עג ךיז טלָאװ רעצעמע ןעוו זיא ,טלמעד טָא--- ,טרעצליהראפ-טלאק ןוא
 -רעד סיורא טרָאד ןופ רע טלָאװ ,עלעביטש סעקלאכימ וצ טנעָאנ ןעניפ
 -טצעל ,ןליטש-ליטש א ןיא ןעגנאגראפ ךיז זיא סָאװ ,לָאק שיטניה א טרעה
 ...יָאו ןרעטיב

 ןוא .ןעמוקאב לָאק סָאד קירוצ עלַײװ א ףא טָאה רעגייזלטייק ,ָאי
 רערעווש א ךָאנ רעבשאמ עשיומ אב ןענאטשעגפוא זיא'מ זא ,ירפרעדניא
 -עג א ןיא טָאה עמ עכלעוו ,רעטכָאט ןַײז אב -- עליוכ םאב ןכאוו טכאנ
 יד ןוא ,ןענאטשעגפוא זיא'מ זא-- ,ןפורעגּפָא עקאט ןיוש טנעמָאמ ןסיוו
 -עג ךיז ,לָאמ עלא יװ ,ןוא טעבראיגָאט רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה טסניד
 ערעדנא ןוא רעסאוו ,ץלָאה ןעגנערב םאב ףליה סעקלאכימ ןיא טקיטיינ
 לָאמ ןייא ךָאנ ,טָאה רע ןוא ,ןפור ןעמונעג םיא טָאה יז ןוא ,ןטַײקיטיײנ
 -- ,ןפורעגנָא טינ ךיז ,עלעביטש ןיא םיא וצ ןעַײרשרעבירא לָאמ ייווצ ןוא
 וצ ןבעגעג קוק א טָאה יז זא ןוא ,טסניד יד ,טשעדיכראפ ךיז יז טָאה
 טָאה יז זא ןוא ,ןסָאלשעג ןעוועג זיא עכלעוו ,עלעביטש ןַײז ןופ ריט רעד
 -ליטש א ןוא ךיז ןעּפארד ךעלנייוועג טשינ א סעּפע טרָאד ןופ טרעהרעד
 ראפ ךיז טָאה טלמעד ןוא ,טנפעעגפוא יז ,ןעגנאגעגוצ יז זיא ,ןעיָאוװו ליטש
 ,ןקוק ףורעד טפראדעג טינ יז טָאה גנאל סָאװ ,דליב א טלעטשעגרָאפ ריא
 :ןעשעג ןעקלאכימ טימ טכאנ רעד ראפ זיא ָאד סָאװ ,ןייטשראפ לָאז יז
 -עגנָא טנאוו רעד ןיא ןגיובעגסיוא קיכעלַײק-םורק ,טיוט ןעוועג זיא רע
 -ניײרא רעד ףא ןוא ןעקלאכימ ףא קידנקוק ,טָאה רעגייזלטייק ןוא ,טראּפש
 ראפ סָאװ ,ןבעגעג ןייטשראפ וצ קורמ ןליטש א טימ ,טסניד רעקידנעמוק
 .ןפָארטעג טנַײה ָאד םיא טָאה'ס קילגמוא שיטניה א
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 טשינ טלמעד בוטש ןיא למור סרעבשאמ עשיומ וצ סָאד זיא עדאווא
 א ןעװעג ךיוא יוזא זיא'ס .:טלעפעג טרָאד טָאה סָאד ךָאנ .ןעגנאגעגּפָא
 ,טנַײה ---דלאב טרָאד טָאה סָאװ ,םעד ערע ןופ קילגמוא בוטש עלופ
 םעכָאנ ןוא סעקמאכענ עליפא סָאװ ,סָאד -- ןפערט טפראדאב -- ןגרָאמ
 רעיײז ףא ןוא ןופרעד טסּוװעג ןיוש ןבָאה רעדניק ךעלציּפ סרעשטנעל
 ןיוש זיא עמאמ רעייז זא :ךעלמענ ןוא ,טריּפשרעד סָאד ןפיוא ןשרעדניק
 טייטש סנבעל עגנוי ערעייז זא ןוא ,עמאמ א ייז געט עטלייצעג ףא רָאנ
 .ןעמָאנ א ןָא ךָארב א סעּפע רָאפ דלאב ָאד

 טַײצ א ןיוש ךיז טָאה רעטומ יד סָאװ ,םעד ןיא טליפעג סָאד ןבָאה יז
 ןסע סייב טשינ ,ןָאטסױא ןוא ןָאטנָא ןסייב טינ ,טרירעגוצ טינ ייז וצ
 עקמאכענ רעקנארק רעד ראפ ןיוש ןבָאה סָאד סָאװ ,ןגייל ןפָאלש ןוא ןבעג
 ,סעדוי לָאמא ,ַײרטעג קראטש ,עלעטיג עבָאב יד לָאמא :ערעדנא ןָאטעג
 רעד ןוא רעדניק עריא ןשיװצ קעליכ ןייק טכאמעג טינ טָאה עכלעוו
 טשינ ןֹופ סָאװ ,עטאט רעייז ןיילא עליפא ךיוא לָאמא ןוא ,סרעטסעווש
 -סיורא לָאמ רעדעי םיא אב יז זיא ,טעבראדןעיורפ ןייק וצ ןַײז טניווװועג
 .ןטָארעג טשינ שלבצנאמ ןוא שיּפעל ןעמוקעג

 טכאמ'ס :טשינרָאג ךָאנ זיא ,טליפעג רעדניק יד ןבָאה ,ןיילא סָאד רעבָא
 רעקלא ןיא לָאמ עלא ריא וצ ןָאק עמ רעבָא ,קנארק טרעװ עמאמ א ,ךיז
 טוג א ריא אב ןוא ןלייצרעדסיוא דיירפ ןוא טיונ עשרעדניק ,ןעמוקנַײרא
 יד ןיוש ןעמ טָאה רעבָא ָאד .ןגירקסיורא קילב ןכעלרעטומ א ,טרָאװ
 ןייא ףא ,רָאנ ןטלעז-ןטלעז .טרעווראפ ןעמוקנַײרא רעקלא ןיא רעדניק
 ןוא :לעװש רעד ףא קידנעייטש ,טַײז א ןופ רָאנ ךיוא סָאד יא ,קילבנגיוא
 טרעטַײװרעד רעטומ רעייז יו ,טקרעמאב רעדניק יד ןבָאה לָאמ רעדעי
 -- קילב רעד ,רעריא טשינ-- ןעזסיוא ריא ,רעמ ןוא רעמ ץלא ייז ןופ ךיז
 ײז ןעוו ,יײז ףא קוק א לָאמא ןעװ ָאי טּפאכ יז זא ןוא ,טדמערפעגּפָא
 יז ןעו ,ךָאנ סרעדנוזאב ןוא ,ּפָא דלאב ךיז יז טעוװערעק ,ךיז ןזַײװאב
 .ןעמאזוצ ,רעשטנעל םעכָאנ טימ ,ןטאט רעייז טימ ייז טעז

 סָאד ךיוא עליפא ןיוש ייז זיא רעבָא געט עטצעל יד .רעהא זיב יוזא
 -נָא לָאמ עלא רָאג ןיוש טלאה'מ ןוא ,ןטָאבראפ ךיז ןעז עטּפאכעגרעביא
 -נאקאב ,ענעגייא וצ ןריפוצקעווא ייז יידעק ,ךעלסענרוב ערעייז טיירגעג
 ןעמ טלאה ,סטכירעגמוא ףא ךיז טכיר עמ ּוװ ,בוטש ןיא ָאד לַײװ ,עט
 .ןבַײלב ָאד טנעמָאמ ןסיוועג א ןיא ןלָאז ייז ,קירעהעג ראפ טשינ

 רעד ןיא רָאנ ,טכאנראפ ןטכענ ןָאט טלָאװעג ייז טימ ןיוש סָאד טָאה'מ
 ,טכאנאב ןוא ...טזָאלעג ייז ןוא טכארטאב ךָאנ ךיז ןעמ טָאה טונימ רעטצעל
 עדליװ סעּפע ןסירעגפוא ףָאלש ןטימ ןופ ייז ןבָאה ,ןרעוװש ייז ןגעמ
 ןבָאה עכלעוו ,עטנאקאב ןוא םיוויורק ,ענעגייא ,עשימייה ליפ ןופ סעליוק
 עלא ךיז ןבָאה ןוא טקיטכענעג בוטש ןיא ייז אב רעטומ רעייז בילוצ
 -עגפוא ךיז ןבָאה יז .טמעראילעצ קידנעיָאװ רעבָא ,קילַײװצרוק ,לָאמאטימ
 רָאּפ א ןייטש ןפָארטעג ךיז ןבעל ייז ןבָאה ןקִיוראב וצ ייז ףא ןוא ,טּפאכ
 טשינ א סנייא סעּפע ךיוא עשימייה יד ןשיװצ ןוא ,ןשטנעמ-בוטש עשימייה
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 עבָאב יד ,יצנייש עבָאב יד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ךיז טכאד ,םענָאּפ שימייה
 ,טכאנאב טנַײה ךיז יז טָאה ,סיוא טזַײוװ'ס יו ,סָאװ ,דאצ סרעטָאפ ןופ
 -וצ גוצ ןקיטנװָא-טעּפש א טימ ,ןפָאלשעג ןענַײז ,רעדניק יד ,יײז ןעוו
 .טלעטשעג

 סרעשטנעל םעכָאנ ,יצנייש עבָאב יד ,יז ןעוועג עקאט זיא סָאד ,ָאי
 -רעד'ס קילגמוא ןא ראפ סָאװ ,ןרָאװעג עריווועג זיא יז זא סָאװ ,עמאמ
 שזא ,עילָאדָאּפ רעטַײװ ריא ןופ ךיז יז טָאה ,ןוז ריא וצ ךיז טרעטנעענ
 בוטש ןיא עטצלעּפעגנָא-קידרעטניװ א ןוא טזָאלעג רעהא ,ץענעמאק ןופ
 .ןַײרא

 ןיוש יז טָאה עכלעוו ,ןעקמאכענ וצ ,עליוכ םוצ ןַײרא ךַײלג זיא יז
 ,ןעגנאגעגנָא טשינ ןיוש ריא יז זיא ,ָאי ביוא ןוא ,טנעקרעד טשינ טאמיק
 ןגיוא עריא ןוא טעב טַײז א רעריא אב טייטש יז יװ ,רָאנ קידנעעזוצ
 .טלופראפ ןרערט עשירעגַײװש-טלאק טימ ןענַײז

 טָאה ענעי יװ ,םעד ךָאנ ךַײלג יו ,טקרעמאב ךיוא טָאה עקמאכענ
 -ָאנ ,ןאמ ריא יז טָאה ,טנייװעגסיוא לסיב א טייהרענעטלאהאבסיוא ךיז
 ןענַײטנַײא יװ סעּפע ןעמונעג םיא טימ ןוא ןפורעגּפָא טַײז א ןיא ,ןעמעכ
 ;ןפלעה טָאג ךָאנ ןָאק ,סנטשרע זא :םאטסימ ךעלנייוועג יװ ,ןטסיירט םיא
 סָאװ ןוא ,טעשעג'ס ,ןגיילקעװא טינ יוזא ךיז ןעמ רָאט ,סנטייווצ ןוא
 ?ןכאמ ןעמ ןָאק

 ,ןטצעל עלא אב ןוא קע זיא'ס זא ,טלאה'ס יװ ,קידנעעזרעד :עקאט ,ָאי
 סָאװ ןעמעכָאנ ןוז ריא ןטלאהּפָא ןעמעלא ראפ ןעזעג יצנייש עבָאב יד טָאה
 לָאז רע :ןרעגנירגראפ וצ םיא זיא-טינייוו ןוא טעב סעליוכ ןופ רעטַײװ
 .ןַײז טיירג ץלא ףא ןוא ןלעױּפ ךיז אב ,ןכאמ טכער ךיז אב

 רע ןוא ,רעדניק טָאה רע ,עטאט רעגנוי א ןוא ,עטאט א זיא רע --
 .ןליּפשראפ טינ טלעוו ןַײז רָאט

 רעַײרטעג טשינ רעד ,רע עליפא טציא ןיוש טָאה -- ?יז טדער סָאװ --
 .טענַײטעג רענעכָארבעג א ,םעכָאנ ,ןאמ רעטלאק ןוא

 יז טזָאל ןעמעװ ףא-- ,טעּפילכעגרעטנוא רע טָאה-- ,עקמאכענ --
 ?רעדניק יד טימ ךימ -- רעביא זדנוא

 -עלא זיא טָאג -- ,טסיירטעג םיא יצנייש עבָאב יד טָאה -- ,דניק ןַײמ --
 .םימיוסעי ראפ רעטָאפ א ךיוא ןוא רעטָאפ א ןעמ

 סָאד ןעזסיורא טנָאקעג ןעמ טָאה עגאליטצעל רעד טָא ןיא עליפא ,ָאי
 ןוא ענעגייא-טולב סמעכָאנ ןופ טַײקטבילראפטסבלעז ןוא טַײקיצראהגנע
 ןיא ךָאד טָאה רעכלעוו ,ןיילא ןעמעכָאנ ףא טינ טציא ביוא -- עכָאּפשימ
 ןיא סָאװ ,יצנייש עמאמ ןַײז ףא זיא ,טקעטשעג קילגמוא ןטכער ןטימ
 ןעמונעג ךַײלג ךיז טָאה ןוא טסאג א ןעמוקעג ןטונימ עטצעל עניוזא ןיא
 טאמיק יז ,טקוקעגקעװא ריא ןופ ןעמ טָאה בוטש ןיא זא ,ןריפוא יוזא
 .טקרעמאב טינ טינרָאג יו יז ןוא ,טנכערעג טשינ רענעגייא ןייק ראפ
 בלאה ףא רָאנ ריא זיא ערָאצ-בוטש יד ךַײלג ,יוזא ןטלאהעג ךיז טָאה יז
 --ענעסאכ א ףא יװ טליפעג ךיז יז טלָאװ טציא ךיוא ךַײלג ןוא עייגענ
 .דאצ-ןסָאכ עסַײמ רָאנ
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 ןטכידעג עמאס ןיא ,(ןגָאז וצ ןעיָאזיב א עדאווא'ס) עליפא טָאה יז
 ,סעבָארעדראג יד ןיא ןוא סעפאש יד ןיא ןקוקנַײרא ןעמונעג ,טלמעד ךָאק
 ,סמעכָאנ ,סנוז ריא ןלײטוצּפָא יו ןוא ןגיוא יד טימ ןצעש וצ סעּפע יװ
 וװערע סעּפע טלאה'ס ךַײלג ,סבַײװ םענופ ,עקירעביא יד ןופ רעדיילק
 ןעמאזוצ רעִירפ סָאד ןענעכערעביא ןפראד בַײװ ןוא ןאמ ןעוו ,טעג א
 סנדעי ףא ןלאפסיוא טעװ לפיוו ןוא סָאװ ,ןסיוו וצ יידעק ,עטבעלעגנַא
 .ךיז ןייגעצ ןכָאנ קעלייכ

 ,טלמעד סערָאצ עסיורג ןיא טַײל-בוטש יד ןופ רענייק סָאד טָאה'ס
 -סיוא ןיא עליפא לפיוו ףא ,ךָאד רָאנ :ןקרעמאב טפראדאב טינ ,ךעלריטאנ
 ןעמ ןָאק ,סרעקיטכיו ליפ טימ ןעמונראפ זיא'מ ןעוו ,ןלאפ ענעמונעג
 ,טקרעמאב ָאי סָאד ןעמ טָאה ליפיוזא ףא ,טַײקינײלק א ךיוא ןעזרעד לָאמא
 אב ןפורעגסיורא טָאה סָאד ליפעג א ראפ סָאװ ,ןיוש ךעלדנעטשראפ ןוא
 סָאד -- ןגָאלשרעד ּפָאק רעד סעמכאמ ,טָאה'מ .טַײל-בוטש יד ןופ ןעמעלא
 ןוא טגיילעג טינ טכא ןייק ,טקוקעגקעווא ,טזָאלעגסיױרא קנאדעג ןופ ךַײלג
 ןיא ,סע טסייה ,יצנייש עבָאב יד ,יז ביוא זא :ַײברעד טכארטעג ךיז יװ
 ןעניז ןיא ןכאז עניוזא ןגיל ,טַײצ אזא ןיא ,טציא ריא ןָאק'ס סָאװ ,אזא
 -עדראג ןוא סעפאש ןָא טציא ןעד ןעיײיג ןעמעוו םערָאװ ...יז לָאז זיא
 ..?סעבָאר

 ,ןעקמאכענ אב טכאנ רערעװש רענעי ךָאנ ,ירפרעדניא ןעוועג זיא'ס
 עליפא טָאה טלמעד סָאװ ןוא ןפורעגּפָא עקאט לָאמ ןייא ןיוש יז טָאה'מ יו
 יד ןופ סעליוק יד וצ טקיניײיראפ לָאק ריא ךיוא יצנייש עבָאב יד יװ אזא
 סָאװ ,םיוויורק ןוא עטנאקאב ,ענעגייא יד וצ--טַײל-בוטש עקירעביא
 .טקיטכענעג טרָאד טלמעד ןבָאה

 טכאנ א ךָאנ ןעוועג ןענַײז ,רעדניק עניילק רעסיוא ,בוטש עצנאג יד
 סָאד ןבָאה ןוא ןסיוו ןופ ,טערָאמראפ ,לעג ןעזעגסיוא טָאה עמ .ןפָאלש טינ
 רָאנ ,ראצ םענופ גנאגסיוא ןייק טינ זיא טכאנ ענעגנאגראפ יד זא ,ליפעג
 --טשרע ףראד גנוצעזרָאפ עטכידעג ,עטכער יד סָאװ ,בייהנָא ןא טשרע
 .ןעמוק ךָאנ-- טכאנ עקידנעמוק ךעלגעמ ,גָאטאב טנַײה ךעלגעמ

 רעד ךָאנ טָאה'מ סָאװ ,םיריױטקַָאד יד ףא טכירעג טציא ךיז טָאה'מ
 זא ,טסּוװעג טָאה'מ ןוא ,יײז ךָאנ טקישעג ירפצנאג ,טכאנ רערעוש
 רָאנ רעסיוא ,ןעגנערב טינ ןעגנורעסעב ןייק ןיוש ןלעװ ןטיזיוו ערעייז
 רעפמאק יװ ,ןבעג ןוורּפ ךָאנ ןלעװ ייז עכלעוו ,ןעלטימ-לייה עטצעל
 ,םעזיּפ ןוא

 -ערומכראפ יד ךרוד טקוקעגנַײרא טָאה ןסיורד רעקיטסָארפ קראטש א
 ןלָאמ ןעמונעג טכאנ ףָאס ןופ ןיוש טָאה רע עכלעוו ףא ,רעטצנעפ עט
 יז ןופ ןיא בוטש ןיא ןַײש יד סָאװ ,ןלעמעג עטזעגיורבעגנָא-לקנוט ענַײז
 .ןרָאװעג טרענימעג ליפ ףא

 סָאװ ,למור ןצנאג םענופ טעמוא רעסיוועג א טשרעהעג טָאה בוטש ןיא
 .ןשָאל סָאד ןעמונעגוצ יו ןעמעלא אב טָאה
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 .ןעקלאכימ טימ עסַײמ יד ןרָאװעג טסּוװאב ךָאנ םעצולּפ זיא טלמעד
 טינ ךיז ןוא טעברא ףא ןפורעג גנאל םיא טָאה סָאװ ,טסניד ערעטלע יד
 ןַײז וצ ןָאטעג זָאל א ,ףָאסלָאקפָאס ,ךיז טָאה סָאװ ןוא ןפורעד טנָאקעג
 ךַײלג זיא-- ןפָארטעג יװ ,ןפָארטעג םיא ןוא ריט יד טנפעעג ,עלעביטש
 טכאד ,רעמ ןיוש טָאה סָאװ ,םענַײפ םעלא וצ ןוא ,ןעמוקעגנַײרא בוטש ןיא
 :ןָאטעג גָאז א ךָאנ יז טָאה ,טלעפעג טינ טרָאד ,ךיז

 ,ךיז טכאד ,זיא רע ...ןעקלאכימ וצ ןָאט קוק א ןייג רָאנ ןעמ לָאז --
 .עקלאכימ ,טיוט

 ?ןעשעג סָאד זיא ןעוו ,סָאװ ,ּוװ ?טיוט --
 ...סיוועג ףא ריא ךיז טכאד'ס רָאנ ,טינ טסייוו יז --
 ןוא ,ןעקלאכימ וצ ןָאט קוק א קעווא עקינייא טלמעד דלאב ןענַײז'ס

 -גַײרא עווּושט עקיטכיר יד בוטש ןיא עקאט ייז ןבָאה ,קירוצ קידנעמוק
 ןיוש טָאה ןוא טקיטעטשאב רעטרעוװו סטסניד רעד טָאה עכלעוו ,טכארבעג
 .טעלּפעג ןקירעביא םוצ רָאג ןעמעלא

 -- ןעמענוצ םיא ,ןבעג ןסיוו וצ ,ןָאט ןעז סעּפע ךָאד ןעמ ףראד --
 .ןָאטעג גָאז ןטגרָאזאב א טַײל-בוטש יד ןופ רעצעמע טָאה

 א ןָאטעג גָאז א טָאה--,ץעגרע רעטכָאט א ,ךיז טכאד ,טָאה רע --
 .רעטייווצ

 סָאװ ,ןעקלאכימ ראפ ןָאט וצ קעװא עקאט רעצעמע טלמעד זיא'ס
 םעקָאילע-- םיסרָאשעמ-טיילק יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאד :ףראד'מ
 ,ןשטנעמ-בוטש יד ףליהוצ ,טכאנ יד ןבָאה ייז ךיוא סָאװ ,עכורעטאק רעדָא
 .עליוכ םאב טקיטכענעג

 -ירפרעדניא יד -- טינ רעװ ,ָאי רעװ-- טָאה םעליוא רעקירעביא רעד
 .ןעקנורטעג םאט ןָא ייט עקידנע

 רעטַײװ ,רערעווש ריא ןופ ןעמוק ןקיטכענ ריא ךָאנ ,יצנייש עבָאב יד
 רעד אב ןכאוו טכאנ רערעוװש רעד ךָאנ ןוא ,ץענעמאק ןופ שזא ,עזַײר
 א ןיא ,רעדיילק-געװ יד ןיא ןוא ןָאטעגנָא רעיילש ןיא ,טציא זיא ,רונש
 ,עכעלדמערפ א ןוא עדימ א ,טרָאד טָאה ןוא ןעגנאגעגּפָא רעקלא ןקיטַײז
 -נַײא טסנרע ןא ףא ןוא טראּפשעגוצ ךיז ,קידנּפאכרעביא ,עקפָאס א ףא
 ריא טָאה רענייק ןוא ,טקרעמאבמוא טקורעגסיורא ךיז טָאה יז .ןפָאלשעג
 אזא יװ ךַײלג ןוא ןרעדָאפ וצ טינ ריא ןופ זיא'ס ךַײלג ,טקוקעגכָאנ טינ
 ןדַײל וצ וועיוכעמ טשינ קילגמוא ריא טינ ןופ זיא יז יו

 טשינ טציא ךיז ןבָאה ,ןפורעג ירפצנאג טָאה'מ סָאװ ,םיריוטקָאד יד
 -נַײרא בוטש ןיא ענענאטשעגפוא טַײצ רעד ראפ ןוא ענעפָאלשעגסיוא ןייק
 עכלעוו ,בוטש א ראפ ןַײז עציוי יידעק רָאנ יװ ןוא ,ןרעג טשינ טלעטשעג
 םוש ןָא ,ייז ןבָאה טַײצ עטצעל יד סָאװ ןוא קידנעטשאב ןכוזאב יז
 טשינ ןיוש ןבָאה ייז ..טנידראפ ךעלשפיה ריא אב ,ןעגנערב וצ ףליה
 ןבַײרשראפ וצ םעזיּפ ,טגָאזעג יװ ,רָאנ רעסיוא ,ןָאט וצ סָאװ רעמ טאהעג
 טינ עקאט סָאד יװ רעמ ןוא טנגונאב ךיז עקאט םעד טימ זיולב ןבָאה ןוא
 .ןבירשראפ

 ,רעיוט םאב ןוא ,ןטיילאב טזָאלעג ןרעג טשינ לָאמ סָאד ךיז ןבָאה יז
 ןבָאה ,טגערפעג ךיז עליוכ ןגעוו ןוא ןעגנאגעגכָאנ טרָאפ ייז זיא'מ ןעוו
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 ,?...ןפלעה ןעק טָאג ,, :טגנעעג ןעוו ,דימָאט ןרעפטנע ייז יו ,טרעפטנעעג יז
 א ןוא שלאפ ,טלאק סָאד טגנילק ,םיריוטקָאד אב ,ייז אב ליומ ןיא סָאװ
 .קירעביא זיא ןגערפרעביא רעמ זא ןוא טַײקיזָאלסגנונעפָאה ףא ןעמיס

 טָאטש ןיא ,ךעלריטאנ ,רענייק ןיוש זיא בוטש ןיא ןעלבצנאמ יד ןופ
 ,סערָאשעמ א רָאנ רעװ ,טרעקראפ .סיורא טשינ ןטפעשעג יד ןיא ןוא
 טנַײה ךיז טָאה'מ ןעמעוו ןָא ,רעריפכוב א ,ןָאמענ א ,רעטלעטשעגנָא ןא
 ןרָאװעג ןפורעג םייהא טציא זיא ,ןטפעשעג ענעי ןיא ןייגאב טנַאקעג
 טעוװ רעמָאט זא ,בוטש ןיא ןַײז קיפליהאב וצ ןעמוקעג ןיילא זיא'מ רעדַא
 .ףראד'מ ןעוו ,ןקיש ּווװ-ץעגרע םיא-- ןצעמע ןיא ןקיטיינ ךיז ןעמ

 רעכלעוו ,ןקידנעמוקנַײראיַײנ א ןופ טנפעעג לָאמ עלא ךיז טָאה ריט יד
 םענייק אב קידנגערפ טשינ ןוא "ןגרָאמ-טוג , ןייק קידנגָאז טשינ ,טָאה
 ךיז טָאה ןוא ,ןענאטשראפ ,קוק ןטימ רָאנ ,ןיוש ןיילא ,"?ךיז טרעה סָאװ,
 ערעדנא רָאנ זיולב יידעק רעדָא--עקינַײז לדער א וצ טקורעגוצ ךַײלג
 ןקיטכיזרָאפ ,ןליטש א ןבעגוצנַײרא סעּפע ךיוא ןיילא רעדָא ,ןרעהוצסיוא
 .לדער ןיא עשטּפעש

 סָאװ ןסיוו טשינ ןוא ןבָאה טשינ ןופ ,רעבשאמ עשיומ טָאה טלמעד
 -סע ןטימניא טָאה רע .ןענוואד טלעטשעגקעווא ךיז ,ןעמענוצריפ רעמ
 ,רעמ טנַײה טלַײעג ךיז סעּפע ,ןליפט-ןוא-סעלאט ןָאטנָא ןעמונעג רעמיצ
 ןָאק סָאװ ,גָאלשרעביא ןא ראפ טאהעג עריומ טָאה רע ךַײלג ,גָאט עלא יוװ
 ןייק ןיוש טצעוװו רע ןעוו ,ןעמוקסיורא רעמיצ סרעקנארק רעד ןופ גנילצולּפ
 ףראד'מ יװ ,רע טָאה רעבָא טנוואדעג ...ןזַײװאב טינ ןוא ןבָאה טינ טַײצ
 -רעוו יד ןופ שטַײט םעד ןעמענאב וצ טשינ ןוא ענָאװאק ןָא ,ןייטשראפ
 ,ןעז ,טזָאלעג רעקלא סרעטכָאט רעד וצ ךיז רע טָאה לָאמעלא לַײװ ,רעט
 ריא ךיוא עליפא לָאמ ןייא טָאה רע .טרָאד טלאה יז ּוװ ןוא טכאמ יז סָאװ
 ענעגייא ןופ טלגנירעגמורא ,רעטכָאט יד ,יז ןעוו ,ןטָארטעגרעבירא לעוװש
 -עגוצ ןגיוא יד טָאה ,טיהעג עמָאשענ יד ריא ןבָאה סָאװ ,םיוויורק ןוא
 םעד ,טנפעעג ייז יז טָאה גנילצולּפ ןוא .םענייק ףא קידנקוק טשינ ,ןטלאה
 -ןוא-סעלאט ןיא רעטָאפ םעד ןעזרעד ןוא טדנעװעג ריט רעד וצ קילב
 טקוקעג ןוא טנעקרעד טשינ םיא ,ןקָארשרעד קראטש ךיז טָאה יז .ןליפט
 ןפא ,שינעזַײװסױא ןא ףא יװ :רעגרע רעדָא ,ןדמערפ א ףא יװ םיא ףא
 .סעלאט א ןיא סעווָאמאהכעלאמ

 קנּוװ א םיא ןוא טּפאכעג דלאב רעבָא ךיז יז טָאה -- ...עטאט ,אה --
 ןופ טזָאלעגסױרא טינ יז ןוא ןעמונעגנָא טנאה ןַײז טָאה ,ןייגוצ ןָאטעג
 --ןָאט וצ טַײצ עטצעל יד ןעוועג טניוװעג זיא יז לאלכיב יװ ,רעריא
 לָאז רע ,קידנטעב ,ןזָאלוצסיױרא טשינ רעריא ןופ טנאה סרעטָאפ םעד
 ךיז יז טָאה ,טנאה ןַײז קידנטלאה לַײװ ,ריא טימ ןַײז ,ריא ןבעל ןייטש
 .רעסעב ןוא רערעכיז טליפעג

 קידנסעגראפ ךיז יו ןוא טכאמראפ ןגיוא יד רעדיוו רעבָא טָאה יז זא
 טנאה ןַײז ,טצונעגסיוא טנעמָאמ םעד רעבשאמ עשיומ טָאה ,ןפָאלשעגנַײא
 .סיורא רעקלא ןופ קירוצ זיא ןוא ןעמונעגסיורא רעריא ןופ

 סָאװ -- ,עכורעטאק יצ םעקָאילע -- שטנעמ רעד טָאה ,רעטעּפש ,טלמעד
 ןוא רעטכָאט ןַײז ןכוזּפָא -- ןעקלאכימ ןגרָאזאב וצ ןרָאװעג טקישעג זיא
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 -עג ןוא טרעקעגמוא בוטש ןיא ךיז -- ,ןָאט ןסיוו וצ ןטאט ריא ןגעוו ריא
 .רעטכָאט יד ,טכארבעג יז טָאה רע זא ,ןסיוו טזָאל

 ןעקלאכימ אב ןיוש טנעמָאמ םעד ןיא עקאט טָאה ,רעטכָאט יד ,ענעי
 ןעזרעד םיא טָאה יז ןעוו ןוא ,ןַײרא זיא יז .ןענופעג ךיז עלעביטש ןיא
 ,טראּפשעגנָא טנאוו ןיא ּפָאק ןטימ ,עגאל רעטמירקעגסיוא ןַײז ןיא ןציז
 וצ יוזא ןעמונעג לָאק א ףא ןוא טזָאלעגסיױרא ןייוועג סיורג א יז טָאה
 -סע ןיא ,זיוה 'סָאבעלאב ןיא ,רעהא ךיוא שזא טָאה'ס זא ,ןרעטומ-גָאלק
 .טגנאלרעד רעמיצ

 -אט ןיא רעטצנעפ םאב ןענאטשעג טלמעד זיא סָאװ ,רעבשאמ עשיומ
 א ,יירשעגסיוא סרעטכָאט סעקלאכימ קידנרעהרעד ,טָאה ,ןליפט-ןוא-סעל
 ,ןָאטעג רעטיצ

 טרָאד ךיז טָאה יז .ןרָאװעג ןגיוושנא דלאב רעבָא זיא ,רעטכָאט יד ,יז
 םיא :ןעקלאכימ רעטָאפ ריא טימ ,ןערָאּפ םיא טימ ,סיוא טזַײװ ,ןעמונעג
 .ןָאטרעביא ערּוװק וצ ןוא ןָאטסיוא םיא ,ןגיילקעווא טכער

 -נודעג רעדָא ענעגייא-- ןשטנעמ רָאּפ א ךָאנ ןבָאה לסיב א רעטעּפש
 םיא טָאה'מ .ןזיוואב ךיז לרופ א ןוא ןרָא ןא טימ -- ןעקלאכימ בילוצ ענעג
 -סיורא רעיוט ןופ ןוא טגיילעגפורא לרופ ןפא ,ןגָארטעגסיױרא ךעלעמאּפ
 ,ןרָאפסיורא רעייז ךָאנ ,ןעוועג טשינ ןעניז ןיא זיא םענייק ןוא ,טריפעג
 םעד ,רעױט ןבלעז םעד טָא ךרוד ,טָא ןוא ...רעיוט םעד ןכאמראפ וצ
 -ענ ךיוא ןגרָאמ ףא טַײצ רעבלעז רעד ןיא ןעמ טָאה ,ןטכאמראפ טשינ
 .ןגָארטעגסיױרא ,רעטכָאט סרעבשאמ עשיומ ,ןעקמאכ

 4 * צ

 סעקמאכענ ,ועשִיי םוש ןָא ,ןיוש ןעמ טָאה טכאנ רעטצעל רענעי ףא
 יד ייז ,קידנענייו ,טכאנראפ טָאה'מ .טריפעגקעווא בוטש ןופ רעדניק
 יד ךעלעפראש עמעראוו טימ ,טעיליּפשראפ יז ,ןָאטעגנָא ךעלסענרוב
 ןא ןיא טקישעגקעווא רעגעלטכאנ ףא ייז טָאה'מ ןוא ,טלקיווראפ רעזדלעה
 רעקַיור רעמ רעדניק יד ראפ ןוא םעווקאב ראפ ןענופעג טָאה'מ סָאװ ,טרָא
 .רעסעב ןוא

 עבָאב יד טינ עליפא ,רענייק רָאג--רענייק ןיוש טָאה טכאנ ענעי
 טשינ ןיוש עקנארק יד טָאה'מ .טכאמעגוצ טינ גיוא ןייק טימ --יצנייש
 יז ןבָאה סעליוק יד ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא ,ןגירשעגּפָא טלמעד לַאמ ןייא
 ןוא טשעדיכראפ דליוו סעּפע יװ ,ןעזעגסיוא יז טָאה ,טכאוורעדפוא קירוצ
 .עטרעקעגקירוצ א טלעוו רעדנא ןא ץעגרע ןופ ןיוש יו

 ,ןענופעג רעקלא ןיא רעקנארק רעד אב טלמעד ןיוש ךיז ןבָאה עלא
 יד זא ,טאהעג טינ עריומ ןייק ןיוש יוװ ןוא ריא ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ
 ,ןקריוו טכעלש טימעג סרעקנארק רעד ףא לָאז ןעמעלא ןופ טַײקטגרָאזאב
 ,גנונעפָאה זיא-טינ-רעסָאװ א ןאראפ ךָאנ זיא'ס ןעוו ,ךיז טריפ'ס ןעוו יו
 ןַײז םיא ראפ יידעק ,ןלעטשמורא גנע יוזא טינ עליוכ םעד טעז'מ ןעוו
 .ןזַײװּוצסױרא טשינ ענָאקאס ענעגייא

 -כענעג עטלעטשעגנָא-רָאטנָאק ןוא -טיילק עלא ךיוא טלמעד ןבָאה'ס

09 



 ןיוש ףליה רעייז ןיא ךיז טָאה רענייק שטָאכ ,ןטלאהעג ךאוו ןוא טקיט
 ןעוועג ןיוש ןענַײז ןטעברא ןוא ןסעכילש יילרעלא לַײװ ,טקיטיינעג טשינ
 ןסיורד ןופ ןעוו ,ירפרעדניא זיב ,טכאנ עצנאג יד עלא יוזא .קירעביא
 ,ןעזעג ןעמ טָאה ןביוש יד ןיא ןעוו ןוא טקוקעגנַײרא גָאט רעד ןיוש טָאה
 טלמעד ..גָאט ןפא ךיז טמענראפ טסָארפ רעקירעמירג ,רעקראטש א יװ
 ךיז טָאה עכלעוו ,רעקנארק רעד ןופ לָאק א טרעהרעד םעצולּפ ךיז טָאה
 -ראפ ןלופ םאב ןוא רעסעב סָאװטע טליפרעד ןטונימ עטצעל יד דָארג
 :יירשעגסיוא ןא לָאק א-- דנאטש

 ?וטסיב ּוװ ,עטאט ..!רעטצניפ ,ייוו ,יוא ..!רעטצניפ --
 -יא ריא רעביא ךיז ,וצ ריא וצ רעבשאמ עשיומ זיא -- ,דניק ןַײמ --

 .טשיוועג ןרעטש ןופ סייווש-טיוט םעד ריא ןוא ןגיובעגרעב
 -עג ףמארק ןטצעל ןיא רעטַײװ יז טָאה -- ..!טכיל ןָא טדניצ !טכיל --

 .ןגירש
 -עג םענעפָא ןופ ןיוש ָאד רעבשאמ עשיומ ךיז טָאה -- ,דניק ןַײמ --

 ראצ סיורג ןופ ַײברעד ןָאטעג גָאז א ריא ןוא ןטלאהנַײא טנָאקעג טינ ןייוו
 ..ריד רָאנ ,רעטצניפ טינ םענייק זיא'ס ,דניק ןַײמ --- :גנולפייווצראפ ןוא
 ...רעטנוא ריד טייג טלעוו ןַײד

 -ץראה א טימ ,ּפירכ א טימ ,עסיסג יד ןביוהעגנָא ןיוש ךיז טָאה ָאד ןוא
 ןכרוד טסורב רעד ןופ ןסעַײכ עטצעל עלא טימ ןוא ןצכערק א טימ ,ןכָאפ
 .ןבעגסיורא לגרָאג

 םענעי ראפ טײרגעגנָא ןטלאהעג גנאל ןיוש יװ ,רעצעמע טָאה טלמעד
 סיוועג א ףא טשימעגפוא ,טגנאלרעד רעדיס א ןרעבשאמ עשיומ ,טנעמָאמ
 ןגיובעגוצ רעקנארק רעד וצ ךיז םיא טימ טָאה רעבשאמ עשיומ ןוא ,טרָא
 :טסגנא ןיא ןָאטעג גָאז א ןוא

 עדיוו יד ןעמונעג ריא טָאה רע ןוא -- ...ךָאנ רימ גָאז ,סנַײמ דניק --
 יתובא יהלאו יהלא 'ה ךינפל ינא הדומ-- ,ףראד'מ יװ ,ןענעיילרָאפ
 עלַײװ א ףא עלא ןענַײז ,קידנעעזרעד סָאד סָאװ ,!ךדיב יתתימו ךדיב יתאופרש
 ,ענעגייא-בוטש יד ןופ ַײס ,םענייק ןעמונעגסיוא טשינ ,ןבילבעג טמוטשנא
 ךיז ןבָאה עכלעוו ,עטלעטשעגנָא יד ןופ ךיוא ַײס יװ ,םיוויורק יד ןופ ַײס
 עליפא ,עלא שטָאכ ןוא ,טלמאזראפ רעמיצ סרעקנארק רעד ןיא טציא עלא
 ךָאד ,ןעלגרָאג ענעקורט ןוא ןגיוא עסאנ טאהעג ןבָאה ,עטסקראטש יד
 טלמעד טָאה רענייק ןוא ,ךעלרעַײּפ ןוא ליטש ןטלאהעג ךיז ןעמ טָאה
 .טזָאלעגסיורא טינ ןייוועג ךיוה ןייק

 -עג ךיז טָאה םעטָא סרעקנארק רעד זיב ,טרעיודעג טינ גנאל טָאה'ס
 רעוו זא ,ליטש יוזא-- ןרעװ רעליטש ןוא רעליטש ץלא ןוא ןקַיוראב ןעמונ
 ,טָא-טֶא זיא יז זא ,ןעניימ טנָאקעג טלָאװ ,ןראנ טלָאװעג ךיז טלָאוװ'ס
 ןייק ןיוש סָאד זיא ןסעמערעדניא ןעוו ,ןפָאלשעגנַײא ,קידנזענעג רָאג
 דנאטש רעד ןוא טיוט -- ןפָאס עלא ןופ ףָאס רעד רָאנ ,ןעוועג טשינ ףָאלש
 .טילקטראטשראפ-ווערע ןופ

 גנולייה ןַײמ סָאװ ,ןרעטלע ענַײמ ןופ טָאג ןוא טָאג ןַײמ ,טָאג ,ריד קנאד'כ :
 .טנאה ןַײד ןיא זיא טוט ןַײמ ןוא טנאה ןַײד ןיא זיא



 ףא קידנבעג קוק א ןוא ,ןעזרעד ךַײלג סָאד ןבָאה ענעראפרעד רעמ יד

 טעב ריא ןופ ענעגייא יד ןעמונעג ךַײלג ייז ןבָאה ,םענָאּפ סרעטיוט רעד

 א טימ ,עַײכ א יװ ,רעטכָאט רעד וצ ךיז טָאה סָאװ ,ןעלעטיג -- ןריפּפָא

 -עווש יד ,ןסעדוי ךיוא---..טלעװ ןַײמ --:ןָאטעג סיר א יירשעג-דלאווג

 טשינ רעטומ רעד ןופ ,ּפָאק ןראפ קידנּפאכ ,ךיז טָאה יז ךיוא סָאװ ,רעטס

 א ןיא סָאװ ,ןיילא רעבשאמ עשיומ ךיוא ...יירשעג ןיא ןענאטשעגּפָא

 גָאז ןליטש א טימ םיא טָאה רעצעמע זיב ,ןבילבעג טרעווילגראפ עלַײװ

 טָאה ,עשיומ ,רענעי ןוא ,ןזיוועגנָא רעדיס ןפא רעטַײװ םיא ,טכאוורעדפוא

 רעטכָאט רעד ראפ גנאל טשינ טָאה רע ןענאוונופ ,רעדיס ןבלעז םעניא

 :ןקיטכעראב ןיד סטָאג ןוא ןגָאז ןעמונעג טציא ,טנעיילעגסיורא עדיוו יד

 ...ןיע ואשת המל ,רמח יתב ינכוש
 .!ךרובמ 'ה םש יהי ,חקל 'ה ,ןתנ 'ה

 .ןעגנאגעגּפָא זיא רע ךיוא ןוא
 ,רעטנעָאנ א ,טַײצ אזא ןיא לָאמ רעדעי יװ ,ןטָארטעגסיױורא זיא טלמעד

 זיא ,סעמ א טימ ךיז טריפ'מ יװ ,טסייוו סָאװ ,אזא-- רעקיטַײז א רעבָא
 .וצרעד טומ ןקיטיינ םעד טָאה ןוא ןראפרעד

 טָאה'מ סָאװ ,ענעי -- לכָאר-רעטסע ןעוועג סָאד זיא ,לאפ םעד ןיא ,ָאד
 עכעלטַײװ א סרעבשאמ עשיומ--"סעקיידאצ ענרעדעל יד, ןפורעג יז
 עלא ,ןטַײקמורפ ןיא ןוא טיונ ןיא טבעלעג ןרָאי עלא טָאה סָאװ ,עוויורק
 -רעדניא ַײרעדניבנַײא ןופ -- עסָאנראּפ רעקידנעייוצ סנאמ ריא ןופ ןרָאי
 םוא לכעלוש-עכַאלעמלאב םערָא ןיילק א ןיא ןַײז סעמאש א ןוא ןכָאװ
 טָאה יז רעבָא ;טאז וצ טיורב ןייק טאהעג טינ לָאמנייק יז טָאה --- סעבאש
 וצ ךיוא עליפא ,םיוויורק ענייק וצ לָאמניײק ,טגָאלקעג טינ לָאמנייק ךיז
 ךָאנ רָאנ רעסיוא ,טשינרָאג ךָאנ ןעמוקעגנָא טשינ ,רעבשאמ עשיומ
 -רעטסע, :טגערפעג יז טָאה'מ ןעוו ,דימָאט סָאװ ןוא ,ךעסייּפ ףא שטשרָאב
 טרָאװ םורפ א טימ לָאמ רעדעי יז טגעלפ--"?ךיז טרעה סָאװ ,לכָאר
 ןוא (ןאמ ריא) רעדניבנַײא עשיומ ...עשָאקשינ ...קנאד א, :ןרעפטנעּפָא
 ,"ךרוד ךיז ןעמ טגָאלש סָאקאי ןוא ,טשינ ןזָאלראפ םעליולעשעניוביר רעד
 עכעלנע עלא ןופ טכאמעגסיורא ךיז ןוא טלסײרטעגּפָא ךיז טלָאװ יז יוװ
 -ייא רעגונעג א ןעוועג זיא םענָאּפ ריא שטָאכ ,סעגארפ עקידנרעיודאב יז
 ,טעוועטראהראפ טכאמעג סע טָאה סָאװ ,טיױנ רעקידעריומ רעד ףא סעד
 עכעליירפ עטסדנימ ןייק ןעמענוצפוא קַיייּפ טשינ ןיוש יװ ןוא רעדעל יו
 .ענימ

 -כא ףא--סענעסאכ ףא טצונעגסיוא יז ןבָאה םיוויורק עכעלגעמראפ
 אב רעדָא :סנרעווראס ןוא סרעווראס יד ףא ןקאב ,ןכָאק םאב ןבעג גנוט
 עשיומ אב ,ָאד טציא יװ ,רעדָא ;ןכאוו וצ עליוכ א אב ןוא סנרָאטעּפמיק
 .טצעלוצ ןיוש רעטכָאט רעקנארק ןַײז אב ,רעבשאמ

 יװ ,םעד ךָאנ ..לכָאר-רעטסע ןטָארטעגסיױרא זיא ,רימ ןגָאז ,טלמעד

 ..רעביא ךיז ריא טמענ סָאװ טימ ,רעביטש ענעמייל ןיא טניווװ סָאװ ,ריא
 .טשטנעבעג ןַײז ןעמָאנ ןַײז לָאז ,ןעמונעגקעווא טָאה טָאג ,ןבעגעג טָאה טָאג
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 ,טריפעגסיורא ןעלבצנאמ ענעגייא יד ךיוא ןוא ןסעדוי ,ןעלעטיג טָאה'מ
 ןגיובעגרעביא ריא רעביא ךיז ,ןעגנאגעגוצ טעב סרעטיוט רעד וצ יז זיא
 :ןגלָאפ םוצ ןוא ןרעה םוצ רעקידעבעל א וצ טגָאז'מ יו ,ןָאטעג גָאז א ןוא

 ןענאוונופ ,ןיהא יײג ,עשיומ סאב עמאכענ ןופ עמָאשענ עקילייה --
 ריא טָאה יז ןוא--- ,ןענידאב ךיד !רעמיוכ ןַײד זָאל ןוא ,ןעמוקעג טסיב וד
 ןופ ןשיק יד ,ןעִיצסיױא סיפ יד ןוא טנעה יד ,ןכאמוצ ןגיוא יד ןעמונעג
 .ןקעדראפ םענָאּפ סָאד ןוא ןעמענקעווא סנּפָאקוצ ןרעטנוא

 ,לגיּפש םוצ ךיוא ,ןָאטעגּפָא ץלא סָאד טָאה יז יװ ,םעד ךָאנ זיא יז
 ךָאנרעד ,טקעדראפ םיא ,ןעגנאגעגוצ ,ןעגנאהעג טנאוו רעד ףא זיא סָאװ
 :ןבעגעג גָאז א ןוא עקידנעייטש םורא יד וצ טדנעוועג ךיז יז טָאה

 ...רעסאוו יד ןסיגסיוא ןסייה ןעמ לָאז --
 :ךעלנייוװעג טוט'מ סָאװ ,סעמ ןטימ ןָאטעג ןעמ טָאה לסיב א רעטעּפש

 -נענערב סנּפָאקוצ םאב ןוא טגיילעגקעווא דרע רעד ףא ,ןבױהעגּפָא םיא
 .טלעטשעגקעווא טכיל עקיד

 -רעטסע טשינ ,ןעלבצנאמ--ערעדנא ןָאטעג ןיוש ןבָאה רעבָא סָאד
 וצ ,ןעלעטיג וצ ,רעבשאמ עשיומ וצ ןעמ זיא טַײצ רענעי וצ ןוא ,לכָאר
 ??עירק, ןסירעג ייז ןוא ןעגנאגעגוצ רעשטנעל םעכָאנ וצ ךיוא ןוא ןסעדוי
 סעטָאּפאק יד ןופ ןצאל יד ןעמ טָאה ןעמעכָאנ אב ןוא רעבשאמ עשיומ אב
 א ּפָארא ףיט יז טנעה יד טימ ךָאנרעד ןוא ןטינשעגנַײא רעסעמ א טימ
 ןסעדוי אב ןוא ןעלעטיג אב ןוא ,ןעגנעהּפָארא ךיז ןלָאז ייז ,ןָאטעג סיר
 - .ןטינשעגנַײא ךעלטּפָאק יד ףיט ךיוא יוזא ןעמ טָאה

 ,ןעמוקעגרָאפ רעטַײװ טלמעד ןזיא סָאװ ,ןלייצרעד טינ ןליוו רימ
 -עגמורא סעמ םורא ךיז ןבָאה עטנעָאנ ןוא םיוויורק ,ענעגייא יד יוזאיו
 ,טָאה עלעטיג יוזאַיו ,ןלייצרעד טינ ךיוא ןרימ .טנייוואב םיא ןוא טצעז
 -ייא ןיא לָאמא-- ןרעמיצ ערעדנא ןיא טַײצ עצנאג יד ,ךיז קידנצעז טינ
 ןוא טנאּפשעגמורא ליטש טנאוו וצ טנאוו ןופ -- ןטייווצ א ןיא לָאמא ,םענ
 עַידעי א טימ רעמיצ 'סעמ םענופ טָא-טָא ריא וצ לָאז'מ ,טראוועג יװ
 -על קירוצ זיא רעטכָאט יד זא ,ןעשעג סכעלגעמוא זיא'ס זא ,ןעמוקסיורא
 7 ...ןרָאװעג קידעב

 ךיז ןבָאה עשידאק-ערוועכ ןעוו ,גָאטאב זיב ןעגנאגעגמוא יוזא זיא יז
 טשרע טָאה'מ ןענאווכרוד ,רעיוט םענעפָא ןכרוד ןעוו :ןזַײװאב ןעמונעג
 טאהעג ןעניז ןיא טינ טָאה'מ סָאװ ןוא טריפעגסיורא ןעקלאכימ ןטכענ
 ענענָאטעגנָא םערָא רָאּפ א ןזיוואבנַײרא טציא ךיז ןבָאה ,ןכאמראפ וצ םיא
 ןוא ּפעט עטרעַײשעג טינ גנאל ןיוש ,ענעשעמ םינימ סעּפע טימ רעבַײװ
 יד ךיוא ךיז ןבָאה רעבַײװ ענעי ךָאנ ןוא ;עראט רעד וצ ןענאק עגנאל
 ,םערָא ןרעטנוא ךעלגנערד ַײרד טימ דיי א רענייא :ןזיוואב עטימ-עסיונ
 ןטגיילעגפיונוצ א ךָאנ לַײװרעד ,ךוט ןצראווש א טימ -- רעטייווצ רעד
 ןטײרּפשוצסױא עטימ רעד ףא--יורטש לוק א טימ רעטירד רעד ןוא

 -ראפ ןעמונעג ןיוש ןבָאה זיוהריפ ןיא ןוא ךיק ןיא ןעוו ,טלמעד טָא
 עקנילפ טימ ןבָאה רעבַײװ-עראט יד ןוא ןראווָאמאס עטלעטשעג יד ןדיז

 .ףוג םעד טניימעג ,םיײל - רעמיוכ :
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 ּוװ ,רעמיצ םענעי ןיא ,ןיהא ןעקסאט ןעמונעג ייז ןראפרעד ןוא טנעה
 טָאה'מ ּוװ ןוא ןשיט עטלעטשעגנעמאזוצ ףא ןגעלעג ןיוש זיא סעמ רעד
 -רעגיט א יװ ,עלעטיג טָאה טלמעד טָא -- ,ןָאט ?טכער , ןַײז טפראדאב םיא
 רָאג-רָאג ,עקראטש רָאנ ּוװ ,ןסירעגנַײרא רעמיצ םענעי ןיא ךיז רעטומ
 .לכָאר-רעטסע ןא יו -- ןרָאװעג טזָאלעגנַײרא ןענַײז ענעטלאהעגסיוא

 -יג .וצ ריא וצ זיא ןוא ןעזרעד שינעדליו ריא טָאה לכָאר-רעטסע
 ןוא ,ןרָאװעג ןגיוושנא ךַײלג דלאב ןוא ןָאטעג עשטיר א סעּפע טָאה עלעט
 -רעטסע אב ,קידנבעגכָאנ ענושעמ ןוא לוד בלאה ,יז טָאה ,קידנרעװ ליטש
 :ןָאטעג גערפ א ןעלכָאר

 סָאד ןעעז יצ :סנייא רָאנ ,ןבעל לכָאר-רעטסע ,ךיד טעב'כ ,רימ גָאז --
 .?ןגיוא ענַײמ עקאט סעמעעב

 ,טסעז-- ,טרעפטנעעג ,שינעמירק ןָא ,ךַײלג ענעי ריא טָאה -- ,ָאי --
 ,ןענאדנופ יג ,יײג ...טכער ריא ןָאט ריא זָאל רעטכָאט עשידַיי א יװ ןוא
 .עלעטיג

 יז יידעק ,ןעלעטיג טימ טראה יוזא טדערעג לכָאר-רעטסע טָאה סָאד
 -עגנָא טאהעג טשינ ןיוש רישיריש טָאה יז ןכלעוו ,ןעניז םוצ ןרעקמוא
 .ןריולראפ ןוא ןריווו

 טימ טָאהמ .ףראד'מ סָאװ ,ןָאטעג ,ךעלריטאנ ,טרָאד דלאב טָאה'מ
 ןפא ,ןָאטעגנָא םיכירכאט ,ןשאוועגמורא סעמ םעד רעסאוו סייה קראטש
 -עג יד ַײברעד טגָאזעג ןוא ,קיּפישט ןעמורפ םעד ,ךיז טריפ עס יו ,ּפָאק
 -והט םימ םכילע יתקרזו יװ ,עגאל רעד וצ ןרעהעג סָאװ ,םיקוסּפ עסיוו
 .וואא ,!םיר

 ,טקיטראפעגסיוא עטימ יד טלמעד ןיוש ןעמ טָאה לַײװרעד ןסיורד ןיא
 -גנערד ייווצ טראּפשעגנָא לקנעב-ךיק א ףא טָאה קינעטימ-עסיונ א רענייא
 טָאה רע .?ןסכאלא ןיא לקירטש א טימ ןטכָאלפעגכרוד ןטימניא ייז ןוא ךעל
 -סיורא ,עינעמשז א קילדעװ ,לסיב ןיילק א יורטש לוק ןטכארבעג םענופ
 קנילפ רע טָאה יוזא ,בראג-עּווט א וצ לטראג א טכאמי'מ יװ ןוא ,טּפאכעג
 -ןּפָאק ןימ א ןופרעד ,ןבעגעג יירד א סָאד טנאה רעטינעג א טימ ןוא
 ,ראּפשנָא ןא סיפ יד ראפ -- לסיב טייווצ א ןופ ןוא טכאמעגסיוא עלעשיק
 -סיוא עטימ רעד ןופ גנעל רעד ןיא רע טָאה יורטש ענעבילבעגרעביא יד ןוא
 א ןיא סעמ םעד סעקינעטימ-עסיונ ייווצ ערעדנא ןבָאה דלאב .טײרּפשעג
 ןטלאהעג טָאה רענייא .ןגָארטעגסיױרא בוטש ןופ ,טליהעגנַײא ךעלַײל ןסַײװ
 -- רעטייווצ רעד ןוא ,סנסופוצ טיירדעגפיונוצ טומשז א ןיא ךעלַײל םעד
 רעד וצ עסאמ ערעווש יד ,קידנעלקאוו ךיז ,ןבָאה עדייב ןוא ,סנּפָאקוצ
 .טכארבעגוצ עטימ

 ןוא סענייכש ןוא םיוויורק ,ענעגייא ,עשימייה עלא ךיז ןבָאה טלמעד
 בוטש סרעבשאמ עשיומ וצ זיא'ס טכעלשעג ןשרעבַײװ ןופ רָאנ רעװ
 ןוא ;טלגנירעגמורא יז ןוא ןָאטעג זָאל א ךיז עטימ רעד וצ ,ןעוועג טנעָאנ
 -נָאלּפ ןקיטכרָאפ-קירעטיצ םענופ ןוא גנארדעג םענופ ,לדער ןגנע םענופ
 ,ךיז ןבָאה סָאװ ,סעקינעטימ-עסיונ יד םורא טעדליבעג ךיז טָאה סָאװ ,רעט

 ,לאנָאגאַיד -- ןסכ אל א ? ;ןרעסאוו ענייר ןצירּפש ךַײא ףא לעװ ךיא :
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 ןבָאה ,טקעדעגוצ ןוא טעטסָאמעגנַײא םיא ,טערָאּפעג סעמ םורא ,קידנלַײא
 :טרעהרעדסיורא ןעיירשעג עדליוו ןוא סעליוק ענעדיישראפ ךיז

 ...ןייגנגעקטנא ריד ןלָאז םיכָאלאמ עטוג --
 ..ןייטש ןפָא ריד ראפ ןלָאז למיה ןופ ןרעיוט יד --
 ..!ןגָאלק וצ ייוו ,אזא םיוב רעגנוי א --
 ...ןגָארט סוכז ןוא ןעַימ ךיז טסלָאז --
 םעד סָאװרָאנ טָאה'מ ןענאווכרוד ,לעװש רעד ףא זיא עלעטיג ןוא

 טָאה ,ּפָארא טינ עטימ רעד וצ זיא יז .ןבילבעג ןייטש ,ןגָארטעגסיױרא סעמ
 יד ןוא ,טקוקעגּפָארא ,עטימ רעד םורא סָאװ ,גנערדעג ןפא עלוד-בלאה א
 ןגערפ ןייא ןיא ןטלאהעג יז טָאה ,ןגירשעג ןבָאה ערעדנא ןעוו ,טַײצ עצנאג
 -רעטסע אב ןָאטעג גערפ א עראט סאשעב טָאה יז סָאװ ,סָאד ןיילא ךיז אב
 ;ןעלכָאר

 ...ןגיוא עריא עקאט סעמעעב סָאד ןעעז יצ --
 טרעהרעד ךיוא ךיז טָאה דלאב .עַײװעל יד טרירעג ךיז טָאה דלאב

 םענייא ןופ טנאה רעד ןיא עקשוּפיעקָאדצ רעד ןופ גנאלק רעסיוועג רעד
 טָאה'מ ןכלעוו ךרוד ,רעיוט ןכרוד סיורא זיא'מ .סעמאש-עשידאקי-ערוועכ א
 םיא טאהעג ןעניז ןיא טינ טָאה'מ סָאװ ןוא ןעקלאכימ טריפעגסיורא ןטכענ
 .טכאמראפ טינ טציא ךיוא םיא טָאה'מ ןוא ,ןכאמראפ

 ליפ יד ןעו ,קעװא ןיוש זיא עַײװעל יד ןעוו ,לסיב א רעטעּפש ןוא
 -ּפָא דעװַאק סעמ סרעבשאמ עשיומ ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,סרעטיילאב
 ןופ ןוא סאג ןופ ןענַײז ,ערעדנא ןוא זיולק םענופ ,טַײל-קראמ ןופ ,ןבעג
 ןיילק א ,רעיוט ןופ רעטַײװ לסיב א ןעמ טָאה -- ,ןדנווושראפ ןיוש גיוא
 א םעליוא ןצנאג ןופ ,ןשטנעמ א רָאנ םענייא ,טקורעגסיורא סאג ןיא לסיב
 ..ןעז טנָאקעג ,םענעבילבראפ

 עטצעל יד םיא ףא ךיז טָאה רענייק סָאװ ,רעטלא ןעוועג זיא סָאד
 ןוא בוטש ןיא ןזיוװעג ךיז טָאה רע ןעו טשינ -- טקוקעגמוא טינ געט
 -נקרעמאב טשינ ,טזָאלעגסיורא ןעניז ןופ םיא טָאה'מ .טשינ ךיוא ןעוו טשינ
 טָאה'מ ןעוו ,טכאנ רענעי ןיא עלא טימ ךַײלגאב טכאוועג טָאה רע יװ ,קיד
 ןעוו ,גָאט ןטייווצ םעד ךיוא טשינ ,ןפורעגּפָא לָאמ ןטשרע םוצ ןעקמאכענ
 ןוא ,טעשזדנָאלבעגמוא ןטָאש א יװ ,עלא טימ ןעמאזוצ רעדיוװ ,טָאה רע
 ,רעטלא ,רע סייב ,טקעסייעג סעמ םורא ךיז טָאה'מ ןעוו ,טנַײה טשינ ךיוא
 ליטש ןוא טנאוו א וצ םענָאּפ ןטימ ןענאטשעג ,בוטשיסע ןיא ,ןטנוא זיא
 ןוא םענייק וצ סעפטוש ןיא קידנעייטשוצ טשינ ,ןיילא ךיז ראפ טנייוװעג
 טשינ זיא רע סעמכאמ ,ךיז טָאה רע .טסיירטעג ןעמוקאב טינ םענייק ןופ
 -וצטימ עַײװעל רעד טימ טלעטשעגנַײא טשינ ,ןשטנעמ וצ ןעוועג טניווועג
 ןוא טקוקעג גנאל טָאה ןוא סאג ןפא רעיוט ןופ סיורא רָאנ זיא רע ןוא ,ןייג
 .ןעגנאגעגּפָא זיא עַײװעל יד ןיהּוװ ,גנוטכיר רענעי ןיא טדנעוװעג קילב ןַײז

 -ראפ געוו םעד טָאה סָאװ ,עַײכ א יו ,טשוכראפ ןענאטשעג זיא רע
 טָאה ,ןטסיירט וצ םיא ךַײלג יװ ,ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה דלאב ןוא ...ןריול
 ,רעגייזלטייק טנוה רעד טלעטשעגוצ םיא וצ ןוא ּוװ ןופ ,ןענאוונופ ,ךיז
 זיא רע ךיוא סָאװ ןוא סָאבעלאב א ןָא ןעוועג ןָא ןטכענ ןופ ןיוש זיא סָאװ
 ןוא ,ןסעגראפ ןעמעלא ןופ ןוא ןעגנאגעגנָא טשינ טַײל-בוטש יד ןופ םענייק
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 טדנעוועג ןקילב ערעייז ןבָאה -- רעגייזלטייק יא ,רעטלא יא --- יז עדייב
 .קעווא סעמ ןטימ זיא'מ ןיהּוװ ,ןיהא -- גנוטכיר ןייא ןיא

 טכאנ רעד ןיא זיב ,ךעלגעמ -- ןענאטשעג יוזא גנאל טלָאװ רעטלא
 טָאה דלאב רָאנ ,ןרעוו טעשטראטסראפ טסָארפ ןופ טלָאװ רע זיב ןוא ןַײרא
 ראפ ליטש רעד ןיא סָאד ,עיסענג ןזיוואב ,קידנעייגסיורא ףיוה ןופ ,ךיז
 יז זיא ,ןעזרעד קילעפוצ םיא טָאה עכלעוו ,לדיימ-טסניד עטסאנקראפ םיא
 -נַײרא בוטש ןיא ןוא טקעוװעגפוא רעווילג ןופ םיא ,ןעגנאגעגוצ םיא וצ
 .ןפורעג

 סיורא טגָארטימ ןעוו ,לָאמעלא יװ ,ןעזעגסיוא טלמעד טָאה בוטש יד
 ןופ םינָאמיס-ץענ ןוא ,טלארּפעגפוא רעמיצ וצ רעמיצ ןופ ןריט יד :סעמ א
 -עגפוא יד ךרוד סָאװרָאנ טשרע ןענַײז סָאװ ,טירטסופ ליפ ןופ ןוא ערָאט
 .ןעגנאגעגסיורא ןוא ןַײרא ןריט עטנפע

 ןיוש עַײװעל רעד טימ ןעמוקעגנָא זיא'מ ןיהּוװ ,"דלעפ , ןפא ,טרָאד ןוא
 -עמ רעסיורג א זיא ןיהא ןייגוצ סעמכאמ ,וצ טכאנראפ טשרע ,ךעלטעּפש
 לָאמ ןביז ךיז טָאה עמ :ךעלנייוועג טוט'מ סָאװ ,ןָאטעג ןעמ טָאה ,ךעלאה
 קודיצ, םעד טגָאזעג ךָאנרעד ,טיירדעג ןענימראב םורא ?לעהיוא , ןיא
 ןוא ,טכארבעגוצ רעווייק םוצ סעמ םעד טָאה'מ זא ,ךָאנרעד ןוא ,?ןידאה
 טרעוושראפ טָאה רעכלעוו ,טסָארפ ןסיורג םעד סעמכאמ ,זיא רעווייק רעד
 לסיב א ךָאנ ןעמ טָאה ,ןעוועג קיטראפ ןצנאגניא טינ ךָאנ ,ןבָארג סָאד
 א אב ,רעטצניפ רעד ןיא ןיוש סעמ םעד טָאה עמ זיב ,ןטראווסיוא טזומעג
 .טזָאלעגּפָארא בורג ןיא ,ןרעטמאל

 -טָאטש עװעשָאכ אב לָאמעלא יװ ,ערּוװק רעד אב זיא לָאמ סָאד
 םאב קידנעייטש ,טָאה רעכלעוו ,רעוויל לשריה ןיילא ןעוועגַײב ,ןשטנעמ
 םיא טימ ןטכיולעגנַײרא ,ןרעטמאל םעד ןטלאהעג ,סנּפָאקוצ ,דנאר-רעווייק
 טרָאד לָאז ץלא זא ,קידנעעז ,סַײלפ טימ טעװעדנאמָאקעגנַײרא ןיהא ןוא
 .ןרעדָאפ םיגָאהנימ עלא יװ ןוא רעהעג'ס יו ,ןרעו ןָאטעג

 ןטימ קידנטכַײלוצ ,רעוויל לשריה טָאה -- ,םענָאּפ סָאד ּפָא ריא קעד --
 רעווייק ןיא ךיז טָאה עכלעוו ,עטסעמאש רעד וצ ןגירשעגנַײרא ,ןרעטמאל
 .טערָאּפעג סעמ ןטימ

 ןעוו ,ןגירשעגנַײרא רעטַײװ רע טָאה --...ךעלעּפָאג יד ...ךעלברעש יד --
 םיא טנאה ןיא ןוא ןגיוא יד ןענימראב םעד ןקעדראפ טפראדאב טָאה עמ
 .סעלוגס עסיוועג בילוצ ,עלעּפָאג א יװ ,לגַײװצ א ןבעגנַײרא

 -קאוורעד ןייק טָאה רעטכָאט ןַײז סעמכאמ ,רעבשאמ עשיומ טָאה דלאב
 ילברעד .שעדאק םעד ןגָאז ןעמונעג ןיילא ,טזָאלעג טשינ "שעדאק, םענעס
 -אגסַיי טרָאװ ןטשרע םאב ןיוש ןָאטעג ּפילכ ענושעמ א סעּפע רע טָאה
 רעד ןשיװצ עטענילכראפ םיא ןענַײז רעטרעוו עקירעביא עלא ןוא ,"לאד
 .ןבילבעג ןּפיל ןוא דרָאב רעקידנענייוו

 .ןַײז וצ ףראד'ס יו ,ץלא .ךעלנייוועג יו ,טסיירטעג םילייווא יד טָאה'מ
 -ונעג טָאה רעטיילאב םעליוא רעד ןוא ןרָאװעג ןָאטעגּפָא זיא ץלא זא רָאנ
 -רעווילגראפ-בלאה טימ ךָאנ רעבשאמ עשיומ זיא ,רעווייק ןופ ןײגּפָא ןעמ
 -עג בורג רענעטָאשראפ ןיוש רעד רעביא ליומ ןיא רעטרעוו-שעדאק עט
 אב ,ָאד םיא ךיז טָאה טלעװ יד רָאג יװ ןוא ןסירעגרעטנוא יװ ,ןענאטש
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 ןעוועג ,ךעלריטאנ ,זיא סָאװ ,יזול זא ןוא .טזָאלעגסױא ,דרע לגרעב םעד טָא
 -עג ראצ ןַײז םיא ןוא ןעגנאגעגוצ םיא וצ זיא ,רעטיילאב יד ןופ רענייא
 ,ןָאטעג קילב ןטשעדיכראפ א םיא ףא ,עשיומ ,רענעי טָאה ,ןרעדניל טלָאװ
 ַײברעד ןבעגעג גָאז א ןוא ,רעדורב ןייק ףא יװ טינ ןוא ןדמערפ א ףא יװ
 ;ּפָארא טלעוו רעדנא ןא ןופ יו ןוא טיוט בלאה

 ןפא ,רע טָאה-- ,ָאד ןיוש זיא ענַײמ טלעװ עבלאה א ...יזול ...אה --
 טינ םאטסימ טעוװ עטייווצ יד ךיוא ןוא -- ,טגָאזעג ,קידנזַײװנָא רעווייק
 .ןעמוקּפָארא ןיהא דלאב ןעמאזראפ

 ?רע טדער סָאװ --
 עשיומ אב ,םיא אב טציא טלאה'ס -- ,טרעפטנעעג רענעי טָאה -- ,ָאי --

 .סע טסייה ,ןיילא רעבשאמ
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 רענעגייא רעד וצ ןטיירג ןעמונעג ךַײלג ךיז טָאה רעבשאמ עשיומ ןוא
 .שינעבערגאב

 ךעשעמ ןיא ךָאנ ,"עוויש , ךָאנ דלאב סָאװ ,ןופרעד רע טָאה ןבױהעגנָא
 ריא ןוא טַײז א ןיא ןעלעטיג ןפורעגקעווא לָאמניײא רע טָאה ,!םישיולש ןופ
 :ןָאטעג גָאז א םעצולּפ

 א טַײצ'ס ,סיוא דלאב ןיוש זיא ,עלעטיג ,ערעזדנוא טלעװ יד --
 .רענעי ןופ ןָאט טכארט

 ,טציא ,עטּפָארטשעג גונעג א ךיוא יוזא ןיוש ,עלעטיג טָאה -- ?סָאװ --
 ךָאנ ןאמ ריא וצ טדנעוװעג ךיז ןוא טליפרעד קילגמוא םעַײנ א סעּפע יו
 ?רע טניימ סָאװ -- .גנורעלקרעד

 ףראד'מ זא ןוא ,ןפָאה וצ טשינ ןיוש זיא ןענאדנופ זא ,טניימ רע --
 .ןיה א ףא ,ןָאק'מ סָאװ טימ ,ןטיירגראפ ןעז ךיז

 ?רע ליוו סָאװ רעבָא ,ָאי --
 .ןרעטלא ןכאמ ענעסאכ ,ןעמעלא ראפ ,ליוו רע --
 ?טַײצ אזא ןיא ןוא ,טציא ..?ןרעטלא --
 ףא טגנעה עגאל רעזדנוא ,טשינ טייטש טַײצ יד .טציא עקפאד .ָאי --

 ,רעװ זיא ,רימ טינ ביוא :רערעזדנוא ןופ ּפָא טגנעה סרעטלא ןוא רָאה א
 ?ןעד ןעוו זיא ,טציא טינ ביוא

 ןרערט עשירפ ןעלעטיג ךיז ןבָאה -- ?שינעלַײא סָאד זיא סָאװ רעבָא --
 .ןזיוװעג ןגיוא יד ןיא

 טארפיב וּפָא טינ ןעמ טגייל ענעסאכ ןייק ןוא ,ךאז-עווצימ א זיא'ס --
 .סרעטלא יװ ,אזא

 רעדָא םענייא ךָאנ סָאװ ,םענייא טימ לָאמא טפערט'ס :ָאי רעבָא ,ענושעמ
 םיא טקעלק'ס זא ,ןגָאלשרעד יוזא רע טבַײלב לריוג ןופ ּפעלק עכעלטע
 טזָאלראפ רע ,ןרָאװעג ווערָאכ זיא םיא סָאװ ,ןלעטשוצפוא ךעיוק ןייק טינ

 ןבראטש סנצעמע ךָאנ געט קיסַײרד עטשרע יד .קיסַײרד -- םישיולש !
 .געט-רעיורט ראפ ןדִיי עזעיגילער אב ךיז ןענעכער
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 רָאג ךיז רע טכאמ םענעברָאװרעד ןוא םענעגייא םעלא ןַײז ןופ ןוא ,ץלא
 סָאװ ,געוו-ףָאס םענעכָארבעג ןוא ןעמערָא ,ןטצעל ןַײז ףא עלעקעּפ ןיילק א
 .עלודעג רענעזעוועג ןַײז ןופ ןײגּפָא טעװ רע ןעוו ,רָאפ םיא טייטש

 עלא ענַײז ןופ טציא טָאה רעבשאמ עשיומ יװ ,רימ ןגָאז ,ךעלרעדנּוװ
 ןיא ,:שעַיי-רעכא ןעוועג ןיוש ןטלָאװ ייז ךַײלג ,טקוקעגקעוװא ןטפעשעג
 ,ןָאט סעּפע טװּורּפעג ךָאנ טלָאװ טרָא ןַײז ףא רערעדנא ןא ןעוו ,טַײצ רעד
 ןא יװ ,ןקורט רעד ףא שיפ א יװ שטָאכ ,ןבעג ףרָאװ א ךיז טװּורּפעג
 -ענַײרא סעפטוש ןיא ןצעמע טוװּורּפעג -- טעליוקעג טפלעה רעד ףא הַא
 .ןפיוא רעדנא ןא ףא עציטש ןעמוקאב וצ רעדָא ןעמ

 -סיורא ּפָאק ןופ ןצנאגניא ןטפעשעג ענַײז טָאה רעבשאמ עשיומ ,ןיינ
 -כָאט ןַײז ךָאנ טשרעהאב םיא טָאה סָאװ ,גרָאז רעקיא רעד ןוא ,טזָאלעג
 ,עויש סאשעב ,לָאמנייא םיא טָאה רע ...רעטלא ןעוועג זיא ,טיוט סרעט
 טימ לעוװש רעד ףא קידנפערטנָא ךיז ,רעמיצטע ןיא ןעמוקנַײרא ןעזרעד
 רעטלא יוזאַיו ,טקרעמאב טָאה רע ןוא ,עיסענג רענעכָארּפשראפ םיא רעד
 ןוא ,םיא ףא עיסענג קירוצ יוזאיו ןוא ,ןָאטעג קוק א ריא ףא טָאה
 ןעמוטש א ףא טלמעד עדייב ןבָאה ,בוטש ןיא קילגמוא ןפא טקוקעג טשינ
 טדנעוועג ךיז ןקילב ערעייז טימ ,רעבשאמ עשיומ וצ ,םיא וצ ךיוא ןפיוא
 ןכָארּפשראפ זיא ייז סָאװ ןוא ןָא ךיז ןרעק ייז סָאװ ,טנָאמרעד םיא יװ ןוא
 ..ןרעקוצנָא ךיז ןרָאװעג

 ןיא זא ,ערָאװס א ןוא ,טּפאכעגפוא ךַײלג סָאד טָאה רעבשאמ עשיומ
 ןַײז לװָא-םעכאנעמ ןעמוקעג םיא זיא יזול ןעוו ,עוויש ןופ ךָאנ ךעשעמ
 סנעמעלא ןופ ,ליטש רעד ןיא -- טריפראפ ךערּפשעג א םיא טימ רע טָאה
 -עג למרומ ןליטש א ייז ןופ רעצעמע טָאה ַײברעד ןוא ,טלעטשראפ ןרעיוא
 טָאה סָאד סָאװ ,"הלכה ינפלמ תמה תא ןיריבעמ , :ץאז ןסיוועג םעד ןָאט
 ראפ זיא ,ךיז טכאמ'ס ןעוו ,ןטנעָאנ א ןופ טיוט א זא ,ןטַײטאב טפראדאב
 ןוא ןיד םעד טיול זא ןוא ,טלאהּפָא ןייק טינ ענעסאכ רעטלעטשעגּפָא ןייק
 ףא טקוקעג טשינ ןוא רעכיג סָאװ ןָאט ןעז ָאד ןעמ ףראד עגאל רעד טיול
 .טשינרָאג

 ךַײלג ,ןטסלענשמא ןריפכרוד ןעמונעג סָאד טָאה רעבשאמ עשיומ ןוא
 -עגרעטנוא וצרעד םיא ןוא קראק ןרעביא ןענאטשעג םיא טלָאװ רעצעמע
 ,רעּפרעק ריא ןיילא ןוא -- ןעיסענג רעד ןקוקכָאנ ןעמונעג טָאה רע .טגָאי
 ןיוש זיא יז זא ,טגָאזעג םיא טָאה ,רעדיילק עריא ןופ טראּפשעג טָאה סָאװ
 טסאנקראפ טינ יז טלָאװ ,רעבשאמ עשיומ ,רע טינ ןעוו זא ןוא ,ןטַײל וצ
 -ענג ןופ ,ריא ןופ ןשטנעמ ןענופעג ךיז ןטלָאװ ,ןרעטלא רעדורב ןַײז ראפ
 -אק ןימ א -- טלקערבעג טינ ריא טימ ךיז ןטלָאװ עכלעוו ,דארג ,סעיס
 .רעוו-רערעדנא ןא רעדָא ,עכורעט

 -ענג רעד טָא רעהעג סָאװ ,רעבשאמ עשיומ ,טכערעג ןעוועג זיא רע
 -אק ןשיװצ קראמ ןיא ןעמוק טגעלפ יז ןעוו ,לָאמ ןייא טינ טָאה יז .ןעיס
 ןפורעגסיורא קילב ןקידנעקניװּוצ ןייא טשינ ,עכעלנע ןוא רעקעה .,םיוָאצ
 -ייא ,ריא ףא קידנקוק ,ןבָאה עכלעוו ,עינאּפמָאק רעכעליירפ ,רעגנוי א אב
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 -נוא ןעגנוצ יד טימ ַײברעד ,טעכרוטשעג ןטַײז יד ןיא ןרעדנא םעד רענ
 ,דיומ א טָא :ןשָאל-םיוװָאצאק ףא ןסייהעג טָאה סָאד סָאװ ,טקאנקעגרעט
 7 ...לָאמניײא ןיוש

 רעטסּוװאב ןיוש זדנוא רעד ,עוועשזאמ יװ ,אזא עליפא זא ,ערָאװס א
 -רעבַײװ רעטסּוװאב רעד ,רעקעה רעטסּוװאב '!סאלב רעיימ ,גנוי-וועצאק
 ,ריא ףא קידנעוט קוק א ,לָאמ ןייא טשינ ךיוא טָאה ,לקניוו-ןדָאש רעש
 .טסול רעשינָאטנאלאג ןופ טנעה יד ןבירעג ךיז

 :לטעצ ןשינָאטנאלאג ןַײז ןיא ןענאטשעג עקאט זיא יז זא ,ערָאװס א ,ָאי
 -עשטראפ וצ לָאמא יז ןעניז ןיא טאהעג ןוא טכארטעג ריא ןופ טָאה רע
 .ןטערטוצנַײרא טפאשטנאקאב רעטנעָאנ רעמ א ןיא ריא טימ ןוא ןעּפ

 ןופ ןרָאװעג עריווועג זיא רע ןעוו ,טַײצ עטצעל יד זא ,ערָאװס א ,ָאי
 טָאה ,עיסענג יד טָא ,יז זא ,ןעמעוו ןרעדנא ןא ןופ רעדָא ןעכורעטאק א
 סעּפע ראפ ןסאנקראפ טזָאלעג רָאג ךיז ןוא דארג ריא ןופ טקוקעגקעווא
 ןסָארדראפ קראטש םיא סע טָאה ,לזאמילש ןכעלקנערקישיריוג א
 ,סנטייווצ ןוא ,טַײהנגעלעג אזא טזָאלעגכרוד טָאה ןיילא רע סָאװ ,סנטשרע
 -לָאקלא ,ןעמוקעגנָא יז טלָאװ ,םיא ראפ ןלאפעגסיוא טינ טלָאװ יז בוא
 ,טָא זיא -- :רעקעה א רעדָא עכָאלעמלאב א וצ ,ןכַײלג ןַײז א וצ ,םענָאּפ
 ,קראמ ןיא יז קידנעעזרעד ,לָאמנייא רע טָאה ,ןופרעד קידנרעוװ עריווועג
 ןעוו ןוא ,טזָאלעגסיױרא טינ גיוא ןופ יז טָאה רע ,טעװעטאשטעגכָאנ ריא
 ןיא ,םעצולּפ םיא יז טָאה ,םייהא קידנזָאל ךיז ,קראמ ןופ סיורא זיא יז
 .ןסקאווסיוא ךיז ראפ ןעזרעד ,רעיוט ןביוט א םענייא ןבעל ,לסעג א םענייא

 -ַאּפ ןוא ךעלדיימ-טסניד ןופ רעװ לַײװ ,טנעקעג סיוועג םיא טָאה יז
 קידנקוק ןוא ןפרָאװעג טינ גיוא ןא לָאמא ןעוועשזאמ ףא ןבָאה סעװָאיַאק
 -גיוא טציא םיא קידנעעזרעד רָאנ !טצענאב טינ ןּפיל ענעקורט יד ,םיא ףא
 יז טָאה ךָאנ וצרעד ,ןקָארשרעד קראטש ךיז יז טָאה ,ךיז ןבעל גיוא-ףא
 ןוא ךיז ןגָאזּפָא סָאװ ,ןפורעגרעטנורא רעוט ןרעטניה ךַײלג עוועשזאמ
 א יװ ,טליפרעד ךיז טָאה יז ..ךעַײש ןעוועג טינ זיא ףור ןַײז ןגלָאפ טינ
 ןגיוא יד טוװורּפעג טָאה יז ..ןעגנאפעג קילב א סגנאלש א ןופ עלעגייפ
 עריומ ןוא -- ןבייהפוא םענָאּפ םוצ טנעה יד ,טנָאקעג טשינ ןוא ןזָאלּפָארא
 ץיה יד ןעמוקעג ריא ןיא טַײקטנעָאנ רעקידנקערש ןַײז ןופ ןוא ,טאהעג
 טמעלקעג יוזא עלַײװ א קידנעייטש ןוא ;ןעלקנעש יד ןיא ,ינק יד רעכעה
 יז טָאה ,ןגָאז טרָאװ עטשרע סָאד ריא טעװ רע זיב ,שינעטראוו ןיא ןוא
 --ןעַײרש ,ךעלגעמוא ןפיולטנא :ןעזרעד סושער ןַײז ןיא יװ ןצנאגניא ךיז
 יד ןעוװעג םענעגנָא יא ,קיטכרָאפ יא ריא זיא רעקירעד ןוא ,טינ עדאווא
 ...ינק עריא רעכעה ןופ ץיה

 .ןָאטעג גערפ א עוועשזאמ יז טָאה -- ?טסניד וד --
 ךעלקערש לָאמאטימ ריא זיא'ס ןוא .טרעפטנעעג עיסענג טָאה -- ,ָאי --

 טציא זיא יז ןעמעוװ טימ ןוא טניד יז ּוװ ,ןענָאמרעד וצ ךיז ,ןרָאװעג
 ךיז ,גנודניבראפ רענעי ןוא בוטש רענעי ךָאנ ,לָאמאטימ ןוא ...ןדנובראפ
 ,לבצנאמ א טימ רעיוט ןביוט א רעטניה ,לסעגרעטניה א ןיא ןפערט רָאג
 ...ןעוועשזאמ טימ יוװ ,לבצנאמ אזא טימ ךָאנ ןוא

 .ןָאטעג גערפ א ענעקָארשרעד א יז טָאה -- ?רע ליװ סָאװ --
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 ענעסאכ טָאה יז זא ,טרעהעג טָאה רע :ןסיוװ רָאנ ליוו רע .טשינרָאג --
 ,ןרעוו וצ ךעלקילג םיא ןופ טניימ יז סָאװ ,דלָאי ןשיריװג א סעּפע ראפ
 עליפא ךָאד ןענָאק ענעי לַײװ ,ןטכארטאב ךיז לָאז יז ,ןגָאז ריא רע ליוו
 ...עכָאלעמ יד טינ

 ףא קידנקוק ,ןענאטשראפ טינ עיסענג טָאה -- ?עכָאלעמ רעסָאװ --
 .ןגערפ בילוצ רָאנ טגערפעג ןוא ,טַײהנגעלראפ ןיא ןעוועשזאמ

 וצ ךיז רע טָאה ַײברעד ןוא -- ,טרעפטנעעג רע טָאה -- ...יד טָא --
 רעּפרעק ןשירעכָאב-ףַײטש ןַײז טימ ןוא ןָאטעג קור ןטנעָאנ קראטש א ריא
 .ןבעגעג גנורעלקרעד עכעלױשנָא ןא רעבָא ,עמוטש א ריא

 ,ןָאטעג יירד ןקיליוװמוא ןבלאה א עיסענג ךיז טָאה -- ּוּפָא ךימ זָאל --
 יז טָאה סָאװ ,טַײקטנעָאנ רעקראטש וצ ןַײז ןופ ןסַײרסיױרא ךיז קידנלעוו
 לעווכ ,ּפָא זָאל -- .ןלעפסיוא םעטָא םעד טכאמעג ריא ןוא טקיטשעג
 .דלאווג ןעַײרש

 --,ץעגרע ךָאנ ןוא קסיּפ ןיא זדנוא אב ןעמ טשטאּפ ןעַײרש ראפ --
 רעמ ןעמ ןָאק רעיוט ןרעטניה זא ,קידנעעז ןוא ,עוועשזאמ טגָאזעג טָאה
 -ילבראפ ראפ טאהעג עריומ טָאה רע סעמכאמ ,ןכאמ טינ סעקָאזכאמ ןייק
 רעטנוא ןופ יו ןעמונעג יז רע טָאה ,ןפערט טרָאד ךיז ןענָאק סָאװ ,רעייג
 .ןעַײרפאב וצ לגילפ ענַײז

 ,עז ןוא -- ,ןָאטעג גָאז א ריא רע טָאה -- ,ךיז טכארטאב ןוא ייג --
 .ןבָאה טינ עטָאראכ ןייק טסלָאז

 סאלב ןעזעגסיוא יז טָאה ,םייהא ןעמוקעגקירוצ טלמעד זיא עיסענג זא
 שינעגעגאב רעקיסָאװרָאנ רעד ןופ רָאנ ןיילא ,סנטשרע -- ןקָארשרעד ןוא
 גנושארעביא ןופ טָאה יז עכלעוו ,גנונערָאװ ןַײז ןופ ןוא ןעוועשזאמ טימ
 ןקָארשרעד ןעוועג יז זיא רעבָא רעקירעד :טקנעדעג טינ בלאה ,ָאי בלאה
 -עה טליפעג ץלא ךָאנ יז טָאה יז סָאװ ,טַײקטנעָאנ רעקראטש סמענעי ןופ
 טציא ריא ךיז ןבָאה ראפרעד סָאװ ןוא ,ןעלקנעש עריא ןיא ,ינק יד רעכ
 ןוא ןעלגנירמורא יז טוט ןָאה א ןעוו ,ןוה א אב יװ ךַײלג ,סיפ יד טצעזעג
 ...ןפיולראפ געוו םעד ריא

 ךיז לקנעב א ףא ךיק ןיא ךַײלג עקאט ,קראמ ןופ קידנעמוק ,טָאה יז
 רעדעי ריא טנעקעג טוג יוזא טָאה סָאװ ,טסניד ערעטלע יד ןוא ,טצעזעגוצ
 ריא טימ טָאה סעּפע זא ,טנעײלעגּפָארא םענָאּפ ריא ןופ ךַײלג טָאה ,ענימ
 .סכעלנייוועג טשינ ןפָארטעג

 וטסָאה סָאװ ןוא ,דיומ ,סאלב יוזא וטסיב סָאװ ?ןעשעג סָאװ ?יסָאװ --
 ?טצעזעגוצ סע ךיז

 ןענַאמרעד וצ ךעלגעמ ראפ ןטלאהעג טשינ ענעי טָאה -- ,טשינרָאג --
 ריא ראפ עליפא םיא טימ שינעגעגאב רעד ןגעוו ןוא ןעוועשזאמ ןגעוו

 טימ ריא טימ ךיז טלייט יז סָאװ ,טסניד רערעטלע רעד ראפ א
 .ץלא

 -עגאב א סיוועג ...ןייצ יד טינ דעראפ ,לייצרעד ,גָאז ?טרָאפ רעבָא --
 .גָאז ,אה ...רעכָאב א טימ -- ןצעמע טימ שינעג

 ןענעקייל טנָאקעג טינ טָאה יז ...טזָאלעגּפָארא ןגיוא יד עיסענג טָאה ָאד
 -ראפ ןיילא ,טָאה טסניד ערעטלע יד ןוא ,ןַײז עדיומ ךיז טלָאװעג טינ ןוא
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 יז ,ןעיסענג אב רעמ רעטרעוװ ןייק ןעיצ קידנלעוו טינ ןוא קידנעיײטש
 יז לָאז ,עשַאקשינ זא ,ןרעכיזראפ יז יװ ןוא ןקִיוראב יז ,ןטסיירט ןעמונעג
 ןיא טינ טציא ,טסייוו יז יװ ,זיא םיטאבעלאב יד ,לסיב א ןטראוווצ רָאנ
 ,יז זיא טסאנקראפ ,טרָאװ א זיא טרָאװ רעייז רעבָא ,קילגמוא ןכָאנ ,ןעניז
 .ענעסאכ ןעװארּפ םאטסימ ןעמ טעװ ןכיגניא ןוא

 -ומ ּפָאק סעיסענג רעביא טסניד ערעטלע יד טָאה -- ...טספראד וד --
 ...וטספראד עדאווא -- ,טנעײלעגּפָארא דַײלטימ טימ ןוא ַײרטעג-ךעלרעט
 -- רעדיילק יד ..סאפ יד טינ ןיוש ןטלאה ןפייר יד ...ריד ןופ טראּפש'ס
 .ןרעװ ןפלָאהעג ןיוש וטסעװ דלאב ,וצ טראוו רעבָא ,בַײל-דיומ סָאד

 ןופ דייר-טסיירט יד ןוא ןעוועשזאמ טימ סעיסענג שינעגעגאב סָאד טָא
 -שאמ עשיומ ןעוו ,טלמעד טקנוּפ ןעמוקעגרָאפ ןענַײז טסניד רערעטלע רעד
 ןיא ןביוא סָאװ ,סָאד ןעיסענג ףא ןוא ןרעטלא ףא טקרעמאב טָאה רעב
 ךערּפשעג ןסיוועג םעד טאהעג םעד ןגעוו ,טַײז ןַײז ןופ ,טָאה ןוא ,טגָאזעג
 .ןעלעטיג טימ

 ,רעטכָאט ריא ןופ טוט םענופ ראצ סיורג ןיא ,רעִירפ טָאה עלעטיג
 -עג זיא יז ןעמעוו ,ןאמ ריא יװ ,םעד ךָאנ רעבָא ;ןרעה טלָאװעג טשינ
 ןגעוו ,סעמַאליוא ןגעוו ןָאטעג דייר א ריא טָאה ,ןגלָאפ וצ ץלא ןיא טניוװ
 יז טָאה ,ןגײלּפָא טינ רָאט עמ עכלעוו ,סעווצימ ןגעוו ןוא םיכָארד עכיוה
 דמערפ יוזא טשרע ריא זיא סָאװ ,ךאז יד ןוא ,ןבעגעגכָאנ ,טזָאלעגכָאנ
 -ניא ,עוויש ךָאנ ךַײלג -- ןעמענ וצ קנאדעג ןפא ךעלגעמוא ןוא ןעוועג
 -ּפָא טינ קידנלעוו ,טציא זיא -- ,ענעסאכ ןגעוו ןדייר רָאג ,םישיולש ןטימ
 .רָאװעג טכער ריא אב ,ןאמ ריא טימ טנאהיאב-טנאה ןייג ןוא ןייטש

 ךערּפשעג ןטשרע ןַײז ךָאנ ,רעבשאמ עשיומ טָאה -- ,ןעז ףראד'מ --
 -אקעמ יז ןעז ףראד'מ -- ,ןָאטעג גָאז א ,ןעיניא םעד ןגעוו ןעלעטיג טימ
 .ענעגייא ןא יװ ןליפ ןבײהנָא ךיז לָאז יז ,ןַײז ווער

 יד טָאה עלעטיג יװ םעד ךָאנ ןוא ,טרעיודעג גנאל טינ עקאט טָאה'ס
 ןיא ,ןעשיומ טימ ןעמאזוצ ,יז טָאה ,טזָאלעגוצ ןצראה םוצ רעטנעענ ךאז
 -נייוועג ןגנאל ךָאנ ןוא ,ןפורעגנַײרא רעקלא ןיא ןעיסענג ,גָאט א םענייא
 ,רעטרעוו עקיטיינ יד ןענופעגסיוא ןכעלרעווש ךָאנ ןוא ,רעה-ןוא-ןיה ןכעל
 ןוא ,רעקירעדינ ּפערט ליפ ףא טייטש עכלעוו ,אזא וצ טכיורבעג עמ סָאװ
 -יײרא עכַאּפשימ רעד ןיא םיא ןעמ זומ ,ןדנעטשמוא עסיוועג רעביא ,סָאװ
 עשיומ טימ ןעמאזוצ יז טָאה -- ,םענעגייא ןא ראפ ןענעכעראפ ןוא ןעמענ
 :ןָאטעג גָאז א ןוא טדנעוועג ןעיסענג וצ ךיז רעבשאמ

 טציא רעבָא ,ןגעלעג טינ ןעניז ןיא רעהא זיב ,טסייוו וד יוװ ,זיא'ס --
 -עג זדנוא טסעוװ ...רעשָאיאה-ךערעד ןיא ןייג זדנוא טסלָאז ...וצ ךיז טיירג
 -ארּפ רימ ןענעכער ןכיגניא ,עיסענג ,ייג .דניק ןגייא ןא ראפ ןרעװ טנכער
 .ענעסאכ ןעוו

 עשיומ ןוא ןעלעטיג טימ ךערּפשעג םעד טָא ןופ סיורא זיא עיסענג
 םעזוב ןלופ א ןוא סטיור םענָאּפ לופ א טימ רעקלא םענעי ןיא רעבשאמ
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 ,טאהעג עריומ טלָאװ יז ךַײלג ,לטפָאק ןראפ ןטלאהעג ךיז טָאה יז .עשוב
 רעד וצ ךיק ןיא ןַײרא זיא יז זא ןוא ,ןטישסיוא טינ סעּפע ריא ךיז לָאז'ס
 :ןייוועג א טימ סיורא ןוא ןָאטעג לאפ א ריא וצ יז טָאה ,טסניד רערעטלע

 !וינעניורק ..!וינעצראה --

 ?טרירעגנָא רעוװ ?טעּפעשטעג ךיד טָאה רעװ ?ןעשעג זיא סָאװ ?יסָאװ --
 עלעטיג ןוא רעבשאמ עשיומ סָאװ ,טלייצרעד עיסענג ריא טָאה טלמעד

 -עג קראטש יז טָאה ַײברעד ,טדערעג רעקלא ןיא סָאװרָאנ ריא טימ ןבָאה
 -עגרעביא ךעדיש ןטימ עסַײמ יד לָאמאכָאנ יװ ןוא טעּפילכעג ןוא טנייו
 .טבעל

 לָאמ ןטשרע םוצ טפראדאב ךיז טָאה יז ןעוו ,טלמעד טנייוועג טָאה יז
 ןיא יו ,ריא זיא דלאב לַײװ ,לָאמ עטייווצ סָאד -- טציא ןוא ,ןסילשאב
 טינ ץלא ךָאנ טָאה יז ןוא ,ענעסאכ יד ןענאטשעגרָאפ ,טסעומשעגּפָא רעקלא
 ןוא ןדניבראפ םיא טימ ךיז טעװ יז יוזאַיו ,זיא רעטלא רעוװ ,טסּוװעג
 .ןבעלסיוא טלעוו ריא אזא טימ יוזאיו

 רימ יו ,טסניד ערעטלע יד ןעוו ,טשרעוצ ןעוועג רעווש ריא זיא'ס
 לַײװ ,טזָאלעג ךיז טָאה יז .ךעדיש םוצ ןדיירוצ ןעמונעג יז טָאה ,ןעקנעדעג
 ,בורג-ץלאמש א ,בוטש אזא ןיא רונש א ראפ ןעמוקוצנָא סערעטניא רעד
 ,ריא טָאה ץראה סָאד רעבָא .טלעטשראפ ןגיוא יד ןופ ןַײש יד ריא טָאה
 ןעוועג זיא רעטלא רעװ ,קידנסיוװ ,ןקָארשעג ,טציא ךיוא יוזא ,טלמעד יו
 טשרעּפמָאלק ןיוש זיא רע ןעוו ,טַײצ עטצעל יד עליפא ךיוא ןוא ,רעִירפ
 .טנוזעג

 טסניד רערעטלע רעד ראפ טציא יז טָאה -- !וינעניורק !וינעצראה --
 ףיא טלעװו א ראפ סָאװ ףא ,טינ סייוו'כ ...עריומ בָאה'כ -- .טעּפילכעג
 ...ךיא וט סָאװ ןוא ךיא יג ןיהּוװ ...ןיב

 טסניד רערעטלע רעד יװ .ןלאפראפ ןעוועג רעבָא ןיוש זיא ךאז יד
 -מורא ךיז טָאה יז ןעוו ,עטָאראכ ןופ עלעזַײמ סָאד טעבארקשעג טינ טָאה
 ןעיטענג ,ןָאטעג טַײקשיראנ א ,ךעלגעמ ,עקאט רעשפע טָאה יז זא ,טקוקעג
 ןוא ,ךעדיש ןעוועג ךעדיש רעד רעבָא ןיוש זיא ,ןדיירוצוצ ךעדיש םוצ
 סָאװ ,אזא יװ ןוא ערעטלע ןא יװ ,םורעד טָאה יז .טעּפש ןיוש ןּפאכקירוצ
 -עג ךיז ךָאד ,רעכיז טינ ןיילא ,ןעיניא ןצנאג םעניא קידלוש לסיב א זיא
 :ץראה טכאמ

 ןעמונעג ןעיסענג ףא טשרעּפמָאלק יז טָאה -- ,שיראנ טינ ךיז ךאמ --
 יז ליוו עמ ךַײלג ,עז ?ןענירדעקצימניא ןענייוו א ראפ סָאװ -- ,ןעַײרשנָא
 ?טינ טסליוו ,סָאװ זיא !ןכאמ ענעסאכ ךיד ליוװ עמ !ןעליוק

 בָאה'כ רעבָא -- ,טרעפטנעעג קידנענייו ענעי טָאה -- ,ָאי ,ןיינ --

 .עריומ

 וטסָאה סָאװ ..ןָאטס םעד סַײרעצ ,עמשירק ןעייל זיא ,ונ ?עריומ --
 ןלָאז טניה-עקטאי יד רעדָא ,ןּפאכסיוא טינ ךיד לָאז ץנירּפ א זא ,עריומ
 ..?ןסַײרעצ טינ דיילק ענעדַײז סָאד ריד

 יידעק ,סנטשרע -- ןלאפעגנָא גנערטש יוזא ןעיסענג ףא יז זיא סָאד
 לסיב א יידעק ,סנטייווצ ןוא ,ןגָאלשראפ וצ ןעקנאדעג יד ,ןעיסענג ,רענעי
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 טעשטָאטעג יז טָאה רעכלעוו ,ןסיוועג םענעגייא ריא ךיוא ןעַײרשראפ וצ
 .ןסיוטשעג סעװָאשכאמ עשירעטכארטרעביא ףא ןוא

 יז ,טקַיוראב טציא ךיוא עיסענג רעבָא ךיז טָאה דעלעמאּפ ,ךעלעמאּפ
 ךיז רעקלא ןיא ןעלעטיג טימ ןוא רעבשאמ עשיומ טימ ךערּפשעג ןכָאנ טָאה
 -כָאט רערעטלע סרעבשאמ עשיומ ןופ ,ןסעדוי ןופ ךיוא ןפורנַײרא טזָאלעג
 ךיז ןוא ,ןרעװ ןעמונעגפוא ,ענעגייא קיטש א ןיוש יװ ,ריא ןופ ןוא ,רעט
 ,רעדַײנש םוצ ןטיירג ןעמענ ךיז לָאז יז יוזאַיװ ,רענעי ןופ ןעצייא ןזָאל
 .רעדיילק-ענעסאכ ףא סָאמ א ןעמענ ריא ןזַײװאב געט יד ךיז טעװ סָאװ

 -עג קראטש רָאג ךיז יז טָאה ַײברעד ,עיסענג ,טזָאלעג ךיז טָאה יז
 טינ טליפעג ךיז טָאה יז סעמכאמ ,לטפָאק ןראפ ךיז קידנטלאהוצ ,טלטיור
 -ּפָארא ריא ןענַײז סעצייא סרענעי סעמכאמ ןוא ,ןסעדוי טימ ַײרפ קירעביא
 טָאה סעדוי סָאװ ,ףורעד טקוקעג טשינ ,רעטייל א ןופ יװ ןרָאװעג ןבעגעג
 .ןכַײלג א וצ עכַײלג א יװ ,ריא טימ ןטלאה טווּורּפעג ךיז

 עמאמ-עטאט יידעק ,ןעמונעגרָאפ ץלא ןוא טימעג ךיז טָאה סעדוי ,ָאי
 .קיטיײנ ראפ ןטלאהעג ןיילא טָאה יז סָאװ ,ןָאט וצ ךיוא יװ ,ןָאט בילוצ
 אזא ןיא ןיושראּפ אזא ראפ ,ןגעוו סרעטלא ןופ זא ,ןענאטשראפ טָאה יז
 זיב ,ןרעדינּפָארא עלַײמ רעכיוה ,רענעגייא רעד ןופ ןעז ןעמ זומ ,עגאל
 ןוא ןַײז וועראקעמ יז -- ןעיסענג טימ טערב ןייא ףא ןלעטש ךיז עליפא
 ריא ןיא ןוא עכַאּפשימ רעד ןיא גנאגנַײרא ןרעטיירב רעמ א ןבעג ריא
 ,בוטש ןיא ערעדנא עלא יװ ,סעדוי ,טימעג ךיז טָאה יז .דנאטש ןקידסעכִיי
 טסּוװרעד געט עטצעל יד ךיז ןבָאה ייז זא סָאװ ,סמעדייא יד עליפא יו
 ןעמונעג ייז ןבָאה ,ענעסאכ רעקידנעייטשרָאפ רעד ןופ ןוא ךעדיש םענופ
 םעד ןזַײװסיױרא טשינ ןוא רעשיוויורק ןוא רעדלימ ליפ ןעיסענג ףא ןקוק
 -עגּפָא טַײװ יוזא רעהא זיב ןטלאהעג ייז טָאה סָאװ ,דיישרעטנוא ןסיורג
 .טסניד א ןופ ,ךעלנייוועג יוװ ,ריא ןופ טלייט

 יד ףא ךיוא טקוקעג טינ טלמעד ,ךעלדנעטשראפ ,ןיוש טָאה'מ .עלא ,ָאי
 ןעמ טָאה ,טביולרעד טָאה עסאק יד רָאנ לפיוו ףא ןוא ,םינָאמוזעמ עצרוק
 ,געט עטנעָאנ יד ןיא ןוא ,ןטסָאק טזָאלעג ךיז ,טגראקעג טינ ,טלייצעג טינ
 טימ עדייב ייז ןופ ןוא ןעלעטיג טימ רעבשאמ עשיומ ןופ ךערּפשעג ןכַאנ
 .רעדַײנש עשרעבַײװ יא ,עשרענעמ יא ןפור טזָאלעג ןעמ טָאה ,ןעיסענג
 יד ףא עריוכס עטלדנאהעגנַײא יד ןזיוואב ייז טָאה'מ יו ,םעד ךָאנ ןוא
 -נולעטשאב יד זא ,ןעמונעגסיוא יז טימ טָאה'מ יװ ,םעד ךָאנ ןוא ,רעדיילק
 ןטָארטעגוצ ןעמ זיא--,רעלענש סָאװ ןרעװ טקיטראפעגסיוא ןזומ ןעג
 .ןעמענוצּפָארא סָאמ יד עלאקיןסָאכ

 -- סרעקלא ענעדיישראפ ייווצ ןיא ןרָאװעג ןעמונעג ןענַײז ןסָאמ יד
 .ןרעטלא -- ןטייווצ ןיא ןוא ,ןעיסענג ,עלאק רעד רעקלא ןייא ןיא

 -ילנש רעמורפ-קראטש א ,דיסָאכ עַישעי ןרָאװעג ןפורעג זיא ןעיסענג וצ
 -סעבאש םעניא קידנעטש ,דרָאב רעטמעקעגיןַײּפ ,רערעביוז א טימ ,רעד
 -- טינ סָאמ ןייק ןיילא לָאמניק טמענ רעכלעוו ,עטָאּפאק ןוא לטיה ןקיד
 ףא עליפא ךיוא רָאנ ,רעבַײװ ןיא ןרירוצנָא ךיז עריומ סעמכאמ רָאנ טינ
 -טנא ךעלטעקאנ סָאװטע ןזַײװ םיא ראפ ךיז ןזומ ייז ןעוו ,ןָאט קוק א יז
 רע טגעלפ ,סָאמ א ןעמענ בילוצ ,קעווצ םעד טָא בילוצ סָאװ ןוא :טזיולב

592 



 -ַינש ןרעטלע ןא ךיז טימ ןעגנערבטימ רָאנ ,ןיילא ןעמוק טינ לָאמנייק
 רָאנ טגעלפ עַישעי ןוא ,ןטסעמ טגעלפ רענעי ןוא ,ןאמכאפ א ,גנוי-רעד
 -סאשעב ןוא ,עכָאלעמ סגנוי ןַײז ףא םורא-ןטניה קוק א ןּפאכ ןעוו-טיניןעוו
 יד םיטאבעלאב יד טימ סעומש ןקידנעטשנָא ןא ןריפ רע טגעלפ עסַײמ
 -עג וצ ףא עלעכיבירעדַײנש ןַײז ןיא ןבַײרשראפ ךיוא ןוא רעלעטשאב
 .םישובלאמ יד ןופ .וואא טיירב ,גנעל יד ןעקנעד

 ,גנוי א טימ רָאנ ,ןיילא ןעמוקעג טשינ עַישעי זיא לָאמ סָאד ךיוא
 -גסיוו ,ןוא ןעיסענג רעד סָאמ א ןעמענ ןטָארטעגוצ זיא רע זא ,רענעי ןוא
 ,עלאק טרָאס א ראפ זיא סָאד סָאװ ןוא רָאפ טמוק בוטש ןיא ָאד סָאװ ,קיד
 -עג ךיז טלאה'מ יװ ,ןטלאה וצ רעַײרפ לסיב א טביולרעד ךיז רע טָאה
 -יא ןא ןעו ,רעטכָאט רעשיריווג רעדָא רעשיטאבעלאב א טימ ךעלנייוו
 םוצ טינ ייז אב זיא בַײל לקיטש רעדעי לַײװ ,ןטָאבראפ זיא ריר רעקירעב
 יד ןבייהפוא םאב יא ,טביולרעד גנוי רעד ךיז טָאה ָאד ,ןיינ ...ןרירנָא
 םאב יא ,סעווכאּפ יד רעטנוא ןופ ןטסעמ טפראדאב טָאה רע ןעוװ ,טנעה
 -ַײװ יוזא ןוא ,טנרָאֿפ ןופ םעד ןטסָאמעג ריא טָאה רע ןעוו ,םעזוב ןכיוה
 טָאה רע ןעוו ,ןקור םעד ןוא סעבולק יד יװ ,רעטרע ערעדנא ךיוא רעט
 רעמ א ןוא ןטלאהראפ רעגנעל ךיז טנעה יד טימ לסיב א טביולרעד ךיז
 -ניא רעבָא ,סָאמ רעד וצ קיטיינ טשרעּפמָאלק -- ןָאט טעלג ןרעטנעענ
 רע לָאז ,םייהא ןעמוק טעװ רע ןעוװ זא ,קידנבָאה ןעניז ןיא ,ןסעמערעד
 -אב ךיז ןעגנוי-רעדַײנש עקירעביא יד ראפ ןוא ןלייצרעד וצ סָאװ ןבָאה
 ...ןעמיר

 -וקעגרָאפ זיא סָאװ ,ןעמענ סָאמ רעד סייב טַײצ עצנאג יד טָאה עיסענג
 ןופ -- רענעגייא ריא ןופ ךיוא ןוא ןעלעטיג ןופ טַײהנזעװנָא רעד ןיא ןעמ
 ןרערט .טשימעצ ןוא טגנעעג ,טכעלש טליפעג ךיז -- ,טסניד רערעטלע רעד
 גנוי-רעדַײנש סעַישעי ןעוו ,לָאמעלא ...ןגיוא יד ןיא ןענאטשעג ריא ןענַײז
 ,לטפָאק ןראפ טּפאכעג ךיז יז טָאה ,ןרירוצנָא טנעָאנ יז טביולרעד ךיז טָאה
 סעּפע עוועשזאמ ןָאט ריא לי סָאד זא ,קידנעניימ ןוא ,קידנרעטיצפוא
 -ייק קידנעעז טשינ ,ןגיוצראפ ןעוועג ריא ןענַײז ןגיוא יד ...קידנעטשנָאמוא
 זיא סָאװ ,טסניד ערעטלע יד טשינ ךיוא עליפא ןוא ,ןעלעטיג טשינ ,םענ
 -נעייטש ,יז טָאה לרעיילש ןיד א ךרוד יװ רָאנ ,ןטסטנעָאנמא ןעוועג ריא
 ,םיא ךיז ראפ ןעזעג ,טַײקלױה ריא ראפ ךיז קידנקערש ןוא טזיולבטנא קיד
 ...רעטנורא רעיוט ןביוט ןרעטניה יז טפור רעכלעוו ,ןעוועשזאמ

 טימ ךיז טָאה גנוי-רעדַײנש רעד סייב ,טַײצ עצנאג יד טָאה עלעטיג
 -לופ ןוא רעטנוזעג וצ א ףא יו ,ריא ףא טקוקעג טשינ ,טערָאּפעג ןעיסענג
 זיא אזא ףא סָאװ ןוא ,טענ עלא ךרוד ריא ןופ טראּפש עס סָאװ ,רעקיבַײל
 ןופ טקוקעגקעווא טָאה יז ...ןקוק וצ קידנעטשנָא טשינ יורפ א ראפ עליפא
 םעד ,ןעִישעי טימ ןכערּפשמורא ןייא ןיא ןטלאהעג רָאנ טָאה ןוא ןעיסענג
 טָאה יז עכלעוו ,ןעגנורעדָאפ ןוא סעדָאמ ענעדיישראפ יד ,רעדַײנשיטּפיוה
 טָאה עסיימ-סאשעב ןוא ,ןכָארּפשראפ טָאה עַישעי .טלעטשעגסיורא םיא וצ
 ןַײז סָאװ ,סָאד ןבירשראפ ,רעבַײװ יד ןופ םענייק ףא קידנקוק טשינ ,רע
 ןיא ןענעכייצראפ וצ ףא טריטקיד םיא ,קידנטסעמ ,טָאה גנוי-עכָאלעמלאב
 ,עלעכיב ןַײז
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 עכָאלעמ-טסעמ יד ןעיסענג ראפ רעקלא-עלאק ןיא טלמעד זיא יוזא ןוא
 ,גָאט ןבלעז ןיא ,רעקלא ןטייוצ םעניא ךיוא יוזא ןוא ,ןרָאװעג ןָאטעגּפָא
 .ןרעטלא ראפ -- רעדַײנש ןרעדנא ןא ךרוד

 ,ץילגָאטס ןשרעג רעדָא ,קאווטיל רעד ןשרעג ןרָאװעג ןפורעג זיא ןיהא
 ,רעטלע רעד ףא ןיוש ,לרעדַײנש קיטשינ ןיילק א .ןפורעג םיא טָאה עמ יװ
 -נעשטשיּפ ןיד א טימ ,ךעלעגייא עילאק עטיור טימ ,ראנ בלאה ,םאט בלאה
 ףיש א טָאטשנָא ןיס א טדערעגסיורא לָאמעלא טָאה סָאװ ,לכעלעק קיד

 טינ ןעגנולעטשאב ןייק לָאמניײק רע טָאה עכַײר ןוא עמענרָאפ ןייק אב
 ,רע זא ,קידנטלאה ,ןלאפעגּפָארא טינ ךיז אב זיא רע רעבָא ,ןעמוקאב
 לַײװ ,עכַײר ראפ ַָאי ןעיינ סָאװ ,ערעדנא עלא ןופ רעגרע טינ ןָאק ,ןשרעג
 -- ץילגָאטס סניוזא סָאד זיא סָאװ .ץילגָאטס רָאנ ,עטסעב עלא יװ ,טיינ רע
 ,ןשרעג ָאד טָאה טניימעג רָאנ ,ןיילא רע טינ ךיוא ,רענייק טסּוװעג טינ טָאה
 עקיטרָאװ-טצעל ןוא טרָאס רעטשרע :סיוועג ,לרעדַײנש ענעגָאלשעגוצ סָאד
 .עדָאמ רעיא

 -לָאק רעד םיא אב טגעלפ טּפָא רָאנ ,"ץילגָאטס , טכאמעג עקאט טָאה רע
 ןָאטס רעד לָאמא ;ןכירקפורא ליפוצ ךיוא לָאמא ןוא ,ןײטשּפָא ליפוצ רענ
 לָאמא ןוא ,לייט-רעטניה ןופ רעצריק סענרוב א ןופ יצ עטָאּפאק רעד ןופ
 רעבָא :רעגנעל ןָאטס רעד ןוא רעצריק לייטירעטניה רעד -- טרעקראפ
 טָאה'מ .עשָאקשינ ןעוועג ןשרעג ךיוא זיא ,ןרעטלא וצ ,רעהא :טינ טכאמ'ס
 יד טימ ךיז ןבייהנָא טשינ ןוא רעלענש יא ,רעקיליב יא ןכאמ טפראדאב
 ןייק ןטלאה ייז יא ,םינָארקאי יא ןענַײז סָאװ ,סרעדַײנש עטסּוװאב-רעמ
 .רעגנעל ןטלאה ,טינ טרָאװ

 ,רעבשאמ עשיומ רָאנ ןיילא ןעװעגַײב זיא ןעמענ סָאמ סרעטלא אב
 ןשרעג יװ ,טקוקעגוצ טַײרטשעצ בלאה ,םאזקרעמפוא בלאה טָאה רעכלעוו
 סָאד ןוא ,ףוא ךיז טבייה ,ּפָארא ךיז טגייב ,ןטַײז עלא ןיא ןרעטלא טיירד
 ןגיוא עילאק יד ןיא ןוא םענָאּפ ןיא םיא טמוק טולב לסיב עכעלרעטלע
 -יסק-רעדַײנש רעטאווערעשטָאק א טימ עלעכיב-רעדַײנש ןיא טבַײרשראפ
 טעוװ ,םייהא קידנעמוק ,סָאװ ןוא קיטיינ ,טשרעמיולק ,טָאה רע סָאװ ,עוו
 ..םענעבירשראפ םענָא ןייגאב ןיוש ךיז ןוא ןסעגראפ סיוועג רע

 טסנרע בלאה יא רעבשאמ עשיומ טָאה ,עכָאלעמ סנשרעג ףא קידנקוק
 רעקירעד רעבָא ,טלכיימשעגרעטנוא עליפא בלאה יא ,טדערעג םיא טימ
 ןעז לָאז רע ,טרעדָאפעג ,ןצכעוט עשרעדַײנש עלא ךָאנ ,םיא אב רע טָאה
 טָאה ףורעד ןוא ,רעכיג סָאװ -- רעקירעד רעמ ךָאנ ןוא רעסעב סָאװ ןכאמ
 -נָא ןיס רעד טימ ןוא ןשָאל ןשיװטיל ןטעּפאיצראפ ןַײז טימ ןשרעג םיא
 :טרעפטנעעגּפָא ןיש רעד טָאטש

 .ץילגָאטס :ןיילא טייטסראפ'מ .ןגָאז םיא טרָאּפסראפ'מ .סיוועג ,עי --
 .רעלענס סָאװ ןוא

 דלאב ןוא ,טימעג ךיז ןבָאה רעדַײנש עדייב ,קעווא זיא טעברא יד ןוא
 -רע רעד ףא רעדיילק יד טכארבעג ןיוש ןעמ טָאה ,געט עטנעָאנ יד ,ךַײלג
 ,ןופרעד ןענַײז עדייב סָאװ ,עלאק רעד יא ,ןסָאכ םעד יא עבָארּפ רעטש
 ןכאמ ןעזעג סָאד טָאה עמ .ןעוועג דאשט ןיא יװ ,רעקלא ןַײז ןיא רערעדעי
 -רעטנוא רעדיוו רעדַײנש יד ןעמ טָאה סָאמ רעטשרע רעד אב ןוא ,ךיגפא
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 ןשיװטיל םעד רעבשאמ עשיומ ַײס ,דיסָאכ עַישעי עלעטיג ַײס -- טלַײעג
 .ןקידנעראפסיורא טעברא יד רעכיג סָאװ ןעז ןלָאז יז -- ןשרעג

 ןעמונעג דלאב ןעמ טָאה רעדַײנש יד רעסיוא ןוא -- ןָאטעג ךָאנ טָאה'מ
 בילוצ ,לשָאמעל ,סעלאט א ןרעטלא יװ ,ןגרָאזאב וצ ןכאז ערעדנא ךיוא
 -נָא טָאה רעכלעוו ,קינסעלאט רעשָא ,ןדִיי א םענייא ןפורעג טָאה'מ ןכלעוו
 א ןופ ןוא קיסע ןופ ךעייר ןקיּפרעט-בראה ,ןפראש א בוטש ןיא טכארבעג
 יא ,ןיילא םיא ןופ יא טקעמשענּפָארא טָאה'ס סָאװ ,זעק ןטרעגעלעגוצ ןימ
 -םיסיילאט םענעמונעגסיורא עלאז רעד ןופ סָאװרָאנ ,ןשירפיסַײװ ןַײז ןופ
 .קאּפ

 ץלא ןעוו ןוא טרעטנעענרעד ךיז ןבָאה ענעסאכ רעד ןופ געט יד ןעוו
 ןעמ טָאה ,ןכאז ערעדנא ןוא רעדיילק ,שעוו ןופ קיטראפ ןעוועג ןיוש זיא
 ןוא ערוויא ּפאנק טנעקעג טָאה יז סָאװ ,ןעיסענג וצ ,עלאק רעד וצ ךיוא
 "רעטסע טלעטשעגוצ -- רעדיס ןיא טנעיילעג טַײקירעװש סיורג טימ טָאה
 ,טנָאמרעד ןביוא ןיוש ןבָאה רימ עכלעוו ,עוויורק עמורפ ענעי ,ןעלכָאר
 עדעי סָאװ ,םיניד עשרעבַײװ עסיוועג יד ןרידוטשנַײא ריא טימ לָאז יז
 .ןבָאה ענעסאכ טייג יז ןעוו ,ןסיוו טגנידאבמוא ףראד רעטכָאט עשידִיי

 סעכָארב יד טנרעלעגנַײא טשרעוצ ריא טימ טָאה ,לכָאר-רעטסע ,ענעי
 ןיא ןעיסענג טימ ךיז יז טָאה ךָאנרעד ;ןעמענ-עלאכ ןוא ןשטנעב-טכיל ןופ
 "עכנימ-ןברָאק , ןשרעבַײװ םעד ןעמונעג טָאה ,ןסָאלשעגּפָא רעקלא ןא
 רענייר רעד -- "רוהט ןיעמ , רעד ךיז טניפעג'ס ּוװ ,טרָא סָאד טשימעגפוא
 ןוא ןלעגער יד טנעיילעגסיורא טרָאד ןופ ריא ןוא -- סע טסייה ,לאווק
 ןוא ,ןעמאזוצ ןאמ ןטימ זיא יז ןעוו ,ןטיהּפָא ףראד יורפ א סָאװ ,ןטָאבעג
 ןפָא טדערעגסיורא ץלא ..ןאמ םענופ טדײשעגּפָא זיא יז ןעוו ,טינ -- ןעוו
 טקוקעגמורא ךיז טָאה עיסענג זא ,ןכאז עניוזא ןעמָאנ םאב ןפורעגנָא ןוא
 -נרעהסיוא ןוא ,רענייק טינ טרעה יצ ,רענייק טינ טעז יצ ,ןטַײז עלא ןיא
 ןפא קַיור ןוא טיירדעג ךיז ,טלטיורעג ךיז יז טָאה ,םענעי םעלא ןגעוו קיד
 .ןציזנַײא טנָאקעג טינ לקנעב

 -אכ רעד ראפ געט עקינייא ,טכאנרעדפא ןא םענייא ןיא דלאב טָאה'מ
 ,ןשטנעמ קיניײװ רָאג ןופ טַײהנזעװנָא רעד ןיא ,םִיָאנט ןבירשעג ךיוא ,ענעס
 .סעינָאמערעצ עכעלנייוועג ןוא שאר ןקירעביא ןָא ,ענעגייא טסרעמא

 .ענעסאכ יד זיא טָא ןוא

 -רעטסע וצ ןרָאװעג טרעפטנעעגרעביא גָאט א טימ רעִירפ זיא עלאק יד
 ךעלשידִיי ןעמונעג יז ןבָאה עכלעוו ,טסניד רערעטלע רעד ןוא ןעלכָאר
 רעד יװ ,יז ןבָאה יז ּוװ ,עווקימ ןיא ןוא דָאב ןיא ןריפ יז -- ןטעבראאב
 ןעמונעג ריא ןבָאה ענעי ןוא ,סנרעקוט יד וצ ןבעגעגרעביא ,רעגייטש
 !רעשָאק, :ןעַײרש ןוא ןעלוויוט יז ,סיפ ןוא טנעה יד ןופ לגענ יד ןדַײנש
 ,טלעטשעגסיוא ןבָאה ייז ןכלעו ףא ,סטלָאצעג סיוועג א ראפ "!רעשָאק
 טעװעקיּפשעג-סַײװ ריא ,סנרעקוט יד ,ייז ןבָאה ,סטלָאצעג ןצוכא רעבָא
 ךיז ייז ןבָאה עליווט ןופ סיורא ןוא ןַײרא ריא אב ןוא ,טרעדנּוװאב בַײל
 ,רָאי אזא :טסייה'ס ,ןעקנּוװעגרעטנוא טינעג-שירעבַײװ ערעדנא סָאד סנייא
 ..!ןענאמ עלא ףא רעציוא אזא ןוא לזאמ אזא
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 ןעמונעגסיוא טשינ ,עלאק א טוט'מ סָאװ ,ןָאט טזָאלעג ךיז טָאה עיסענג
 -עגכרוד ןוא ןשאוועגסיוא ,טעקאנ ןעזרעד ךיז טָאה יז זא רָאנ ,טשינרָאג
 רעקיבַײל רענעגייא ריא ןופ טיירדראפ ּפָאק רעד ריא ךיז טָאה ,טרעביוז
 .עלודעג

 רעד טימ רעבַײװ יד ןָאטעג ןבָאה גָאט א רעירפ סָאװ ,עבלעז סָאד ןוא
 גָאט םעניא ,גָאט א רעטעּפש טָאה ,עווקימ ןוא דָאב ןיא טריפעג יז -- עלאק
 ,רעבשאמ עשיומ ןיילא ,ןרעטלא טימ ,ןסָאכ ןטימ ןָאטעג ,עּפוכ רעד ןופ
 .וויוכ ןַײז ראפ ןטלאהעג סָאד ,רעדורב רערעטלע ןא יװ ,טָאה רעכלעוו

 .טסאפעג ,ךיז טריפ'ס יװ ,עלאק-ןסָאכ ןבָאה עּפוכ רעד ןופ גָאט םעד
 טסניד רערעטלע רעד ןופ ןוא ןעלכָאר-רעטסע ןופ טזָאלעג ךיז טָאה עיסענג
 עשיומ רעדורב ןַײז ןופ זיא רעטלא ןוא .ןבַײלקוצ ןוא ןצוּפראפ ,ןָאטנָא
 טָאה רעטלא יוװ ,םעד ךָאנ ּוװ ,ןרָאװעג טכארבעג רעקלא רעדנוזאב א ןיא
 ןבעל ןטָארעג טשינ ןַײז ףא טנייוועגסיוא ךיז ןוא ?טעכ-לא, םעד טגָאזעגּפָא
 -רָאטשראפ יד ,ךיז טריפ'ס יװ ,טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ ןוא ,רעהא זיב ןופ
 ענעסאכ רענעגייא ןַײז ףא סעליפט עסיוועג ךרוד רעטומ ןוא רעטָאפ ענעב
 -עגּפָא רעמ ךָאנ םיא טימ עשיומ טָאה םעלא םעד ךָאנ זיא -- ,ןדאלעגנַײא
 ןיא טלעטשראפ בלאה ןבעגוצרעביא םיא יידעק ,ןבַײלב טפראדאב טרעדנוז
 -ןברָאק, ןופ ןעיסענג ראפ טָאה לכָאר-רעטסע סָאװ ,סָאד רעטרעוװ עצרוק
 -- "ותשאל שיא ןיבש םירבד, ,ןעמ טניימ סָאד ,טנעיילעגסיורא ?עכנימ
 ןעוו ךיוא ןוא יורפ רעד טימ ןבעלנעמאזוצ םאב ןריפוא ךיז ףראד'מ יוזאיוו
 .ןדײשּפָא ריא ןופ ךיז ףראד'מ

 יא ,קנערק ןַײז ןופ יא ,ןעװעג סאלב קראטש רעטלא זיא ַײברעד
 טָאה'מ זיב ,םיא טגָאז עמ סָאװ טאמיק טרעהעג טשינ טָאה ןוא ,סענָאט ןופ
 םעד ,ייז ףא ,ןביוא ןופ ןוא ,רעדיילק-ענעסאכ יד ןָאטנָא ןעמונעג םיא
 ךָאנ רע טָאה םעד ןופ סָאװ ,לברא עטיירב טימ דמעה א יװ ,לטיק ןסַײװ
 .טאמיק סעמ רעבלאה א ןיוש ,ןעזעגסיוא רעסאלב

 ךָאנרעד ,רעדורב ןַײז ןעשיומ וצ רעִירפ ןָאטעג לאפ א טלמעד טָאה רע
 ,רעטרעוו ןָא -- ץוּפ-ענעסאכ םאב ןעװעגַײב ךיוא זיא רעכלעוו ,ןיזול וצ
 טשינ טאהעג טשינ רע טָאה רעמ ןוא ,םענָאּפ ןסאלב-ליטש ןַײז טימ רָאנ
 יװ ,ןיזול -- ןטייוצ םעד טשינ ךיוא יװ ,ןגָאז וצ ,ןעשיומ ,ןטשרע םעד
 טָא טלמעד טלָאװ'ס רעװ ןוא *...רעדירב ...עשיומ ...יזול , :רעטרעוו יד רָאנ
 ןייק זא ,ןקרעמ טנָאקעג ךַײלג טלָאװ ,ןעװעגַײב ענעצס עמוטש ,עצרוק יד
 ,ןטראוו וצ טינ ענעסאכ רעד ןופ ןיילא ןסָאכ ןראפ זיא סעכאנ ןקירעביא
 ןעז םיא ןליוו ןוא םורא טציא םיא ןעלגניר סָאװ ,יד ראפ טינ ךיוא יו
 ...ןטקילגאב א עלעסיב ןיילק א שטָאכ

 ,רעקלא ןטייוצ םעניא ךיוא ןעמוקעגרָאפ זיא ,ךערע ןא ,עבלעז סָאדי
 ,טסניד רערעטלע רעד אב ןוא ןעלכָאר-רעטסע אב ןעוו ,ץוּפ-עלאק ןסייב
 -אטשעג טַײצ עצנאג יד ןענַײז ,עלאק רעד אב טערָאּפעג ךיז ןבָאה עכלעוו
 טָאה יז זא זיא ,עיסענג ,ןיילא עלאק יד ןוא ,ןגיוא יד ןיא ןרערט ןענ
 א לָאמאטימ יז טָאה ,עטצוּפעגסיױא ןא ,עקיטראפ א ןצנאגניא ןעזרעד ךיז
 -אמ , :יײירשעגסיוא ןא טימ טסורב סטסניד רערעטלע רעד וצ ןָאטעג לאפ



 סָאװ ,ןסיוו טשינ ןוא טַײקנריױלראפ טַײטאב טָאה סָאװ ?!וינעצראה ,וינעמ
 .ןעגנערב ריא טעװ גָאט רעקידעגרָאמ רעד

 ןעוו ,סענעסאכ עקיבוטש עלא יװ ,ןרָאװעג טעװארּפעג זיא ענעסאכ יד
 ןריפסיורא ייז טינ ליו עמ רעדָא טינ ןעמ ןָאק סעביס עסיוועג רעביא
 -עביא ןייק יידעק ,לאז-ענעסאכ ןלעַיצעּפס א ןיא ,טַײקכעלטנפע רעד ןיא
 ' .ןכאמ טשינ שאר ןקיר

 ןופ טינ ךיוא סָאד יא ,ןשטנעמ לסיב ּפאנק א רָאנ ןדאלעגנַײא טָאה'מ
 עשיומ ּווװ ,זיולק םענופ טינ ךיוא ,ןשטנעמיקראמ ןייק טינ :עטנעָאנ ןייק
 ,רעמ סָאװטע רעדָא ,ןעינימ םעניילק א רָאנ ,טנוואדעג טָאה רעבשאמ
 ןוא רעבשאמ עשיומ וצ ןבָאה סָאװ ,עניוזא -- ענדָאמ ,עז ןוא ,עדמערפ
 רָאג -- ענַײהעד ןוא ,טאהעג טינ סעכַײש ןייק לָאמנייק רָאג בוטש ןַײז וצ
 .ןעינימ א טַײלײײיזול יד ןופ

 יא ,םינָאטוכעמ יוװ יא ןטלאהעג ךיז ןבָאה טַײל-בוטש יד ןוא עלעטיג
 ךיז ןבָאה ייז רעדייא סָאװ ,סעדוי ןוא עלעטיג סרעדנוזאב ,םילייווא יוװ
 יד ןָאטסױא טפראדאב ךָאד ייז ןבָאה ,ענעסאכ רעד וצ ןָאטנָא טפראדאב
 ןלעװ ,ןקידנע ךיז טעװ ענעסאכ יד רָאנ יװ ןוא ,רעכעטראפ עצראווש
 .ןָאטנָא ןפראד ייז רעדיוװ ייז

 -יא ןייק זא ,ךעלדנעטשראפ ."םישיולש, ךָאנ טשרע ןעוועג ךָאד זיא'ס
 יװ ,טַײל-בוטש יד ןופ םענייק ףא ןעז וצ ןעוװועג טינ זיא דיירפ עקירעב
 ןיא סעּפע יװ ,ץלא טָאה רע סָאװ ,ןיילא רעבשאמ עשיומ ףא טשינ ךיוא
 רעד טימ טציא ַײס ,ןכאמ ענעסאכ ןטימ רעַירפ ַײס ,טלַײעג ,םעלָאכ א
 ,ןייגעצ טזָאלעג טינ ךיז ןכדאב םענעדאלעגנַײא םעד טָאה רע ןעוו ,עּפוכ
 יד ךיוא ןוא ,ןצעזאב עלאק םאב ךיוא יװ ,ןסָאכ םעד ןצעזאב םאב טשינ
 טָאה ,ןרָאװעג ןדאלעגנַײא זיא סָאװ ,לסיב עמערָא עניילק סָאד ,רעמזעלק
 ןוא ,עטסקיטיינ סָאד עמאס רָאנ ,ןליּפש טזָאלעג טינ סקירעביא ןייק רע
 -נאטש יד טימ סיורא לָאז רע ,סעמאש םעד טרעדָאפעגפוא רע טָאה ךַײלג
 .ןַײז ןשודיק-רעדאסעמ רעכיג סָאװ לָאז רע ,ןזאכ םעד ךיוא יװ ,ןעג

 -לעוו אב ,ערעשטעוו יד ןעמוקעגרָאפ זיא ךָאנרעד ,ןָאטעג יוזא טָאה'מ
 טָאה רעכלעוו ,םיא סָאװ ןוא ,ןכדאש רעד םעלושעמ ןעװעגַײב זיא'ס רעכ
 ףדימוצסיוא ןעװעג טינ טציא זיא ,ךעדיש םעד טריפעגסיוא

 רָאג-רָאג בוטש ןיא רעבשאמ עשיומ אב טליפעג לָאמ סָאד ךיז טָאה רע
 ענעגייא ןייק ,ןרעטלע ןייק טאהעג טינ טָאה עלאק יד סעמכאמ ,שימייה
 ,רע ךיז טָאה םורעד ןוא ,טסניד עטסטנעָאנ ריא יד רעסיוא ,םיוויורק ןוא
 .עמאמ-עטאט טַײבראפ סָאװ ,אזא יװ ןטלאהעג ,םעלושעמ

 לסיב קירעביא ןא טּפאכעגנַײרא טַײקשימיײה רעד טָא דעװָאקעל טָאה רע
 זיא ,ןעועג טיור ךיוא יוזא זיא סָאװ ,למענעּפ ןַײז ןכלעוו ןופ ,עקשאמ
 רעמ ךָאנ טציא ךיז טָאה עלעדרעב סַײװ ןַײז ןוא ןרָאװעג טיור רעמ ךָאנ
 ןוא ,טציוושעצ קראטש םיא ךיז טָאה לצימ ןרעטופ ןַײז .טלייטעגסיוא סַײװ
 יװ ,עקלעמראי רעד ןיא ןבַײלב ןוא ןעמענּפָארא טלָאװעג סָאד טָאה רע ןעוו
 ,טעװערַָאהעג ךעלנייוועג יו רעמ לָאמ סָאד רע טָאה ,ךעלנייוועג טוט רע
 םיא ןיא סָאד ןעװ ,רעבָא ראפרעד :;ןרעדנא םענופ סנייא ןלײטוצּפָא יז
 שיראנ-ךעלרעקיש -- ץנאט א ןיא טזָאלעגקעװא ךיז רע טָאה ,ןטָארעג
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 זיא'ס ןעוו ,לָאמ שרעדנא ןא ןעוו זא ,יוזא -- ןפלָאהאבמוא-שינָאכדאש ןוא
 םענייא אזא קידנעעז ,ןעמ טלָאװ ,ןצראה ןפא טגיילעגפוא רעמ לסיב א
 ןוא טַײז א ןיא טריפעגּפָא םיא טלָאװ'מ ,טכאלעצ ךיז סיוועג ,ןצנאט יוזא
 ...ןצעז ןסייהעג םיא ךיז

 ענושעמ גונעג ןעזעגסיוא רעבָא טָאה'ס .טזָאלעג םיא ןעמ טָאה טציא
 -וצ טימ ,ןפָאלשראפ בלאה טריפעגכרוד טָאה רע ןכלעוו ,ץנאט סמעלושעמ
 -עמ יוװ ;סעַײװאה ןוא סעונט עשיקָאב-ןגיצ סעּפע טימ ןוא ןגיוא עטכאמעג
 ןיילא ,ןעמעלא ראפ ,יװ ןוא ,םורא רעצנאג רעד ןעזעגסיוא טָאה'ס ענוש
 ןבעל סנייא טצעזאב עּפוכ רעד ךָאנ ךַײלג טָאה'מ עכלעוו ,עלאק-ןסָאכ יד
 טגנאלרעד ייז טָאה'מ סָאװ ,ןסעגעג טציא ןבָאה ייז זא סָאװ ןוא ,סנייא
 ןגרָאװעגרעטנוא יװ ךיז ,טגָאזעג טינ טרָאװ ןייק ךיז ייז ןבָאה ,סענָאט ןכָאנ
 .טקוקעג ןטַײז ענעדיישראפ ןיא ןוא

 טזָאלעג לָאמ סָאד טָאה עלעטיג סָאװ ,סָאד ןעזעגסיוא ךיוא טָאה ענושעמ
 -מא עלאק רעד ןעוועג זיא עכלעוו ,טסניד ערעטלע יד ןצעזאב ךיז ןבעל
 -אב זיא סָאװ ,םעליוא לסיב-ּפאנק עצנאג סָאד ךיוא ענושעמ ;ןטסטנעָאנ
 רעבשאמ עשיומ עכלעוו ,טַײל-יזול םינָאינימ ןבלאהרעדנָא ןא ןופ ןענאטש
 -ימייה רעמ ןייק ,ערעטנעענ ןייק לַײװ ,ןדאלנַײא טזָאלעג ןיזול ךרוד טָאה
 סרעבשאמ עשיומ ןיא לײטנָא קידנעטשאב ןעמענ סָאװ ,עניוזא ןוא ערעש
 עקאט ,עשימייה לַײװ עקאט ,ןעוועג ןרעג טינ לָאמ סָאד ןעמ זיא ,סעכמיס
 -ענושעמ רעד ףא ,ָאד ןלָאז ןגיוא ענעגייא ןייק יידעק ,עקידנעטשאב לַײװ
 .ענושעמ ןקוק טינ ,ענעסאכ רעקיד

 -עג ןבָאה טַײליײזול יד זא סָאװ ,סָאד ןעזעגסיוא ךיוא טָאה ענושעמ
 --ץנאט א ןיא טזָאלעגקעװא ךיז ייז ןבָאה ,ןעיירפרעד עלאק-ןסָאכ טלָאװ
 טינ לָאמנייק ןבָאה בוטש סרעבשאמ עשיומ ןופ טנעוו יד סָאװ ,אזא ןיא
 יוזא רעדָא ,ןסיראפ ךיוה יוזא ּפעק טימ ,טַײקנסָאלשעג עגנע אזא -- ןעזעג
 דרע ןוא למיה טלָאװעג ןטלָאװ ייז יװ ,טזָאלעגּפָארא דרע רעד וצ ףיט
 ,ןקינייראפ ןקילב ערעייז טימ

 ןענַײז ,טצנאטעגּפָא ןבָאה טַײל-יזול יד יוװ ,םעד ךָאנ סָאװ ,ךיוא ענושעמ
 ,טקוקעג טשינ ,עשיומ .ץנאט םוצ יזול ןוא רעבשאמ עשיומ ךיוא סיורא
 טָאה יזול ןוא ,ןַײז ךעיימאסעמ ןרעטלא טלָאװעג ךָאד טָאה ,לוװָא סָאװ
 -וצטימ םיא טימ ןסָאלשאב טָאה ןוא ןיילא ןזָאל טלָאװעג טינ ןעשיומ
 ?ןייג

 סנייא ךיז ןענַײז עדייב יז ןעוו ,ןקוקוצוצ דליב ענדָאמ א ןעוועג זיא'ס
 יזול ןוא סיורָאפ עשיומ רעִירפ -- ןעגנאגעגכָאנ דָאר א ןיא ןרעדנא םעד
 ןוא ,ןעשיומ ךיז רעטניה קידנבָאה ,סיורָאפ יזול ךָאנרעד ןוא ,םיא רעטניה
 .טנגעגאב רעמענעּפ יד טימ טאמיק ךיז ייז ןבָאה טַײצ עצנאג יד

 עלעטיג סיורא ןענַײז ייווצ יד טָא ךָאנ יװ ,ןעוועג ענדָאמ ךיוא זיא'ס
 עלעטיג ןעוו ,סעטסענעטוכעמ עכַײלג ייווצ יוװ ,טסניד רערעטלע רעד טימ
 קידנצנאט ,ןכַײלג-ריא עסַײמ ,עסַײמ-סאשעב ,רענעי טימ טריפעג ךיז טָאה
 סעכַי-רעמ ריא ןופ טסדנימ ןייק ןזיוועגסיורא טשינ ןוא ,ןגעקטנא ריא
 רעייז ,טסניד רעד אב ,רענעי אב טָאה ןופרעד סָאװ ןוא ,דארג ןרעכעה ןוא
 -מָאי רעד טימ ,ןצנאט ןסייב ,טָאה יז ןוא ,טמאלפעג םענָאּפ סָאד רעייז ןוא
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 ךיז ,עכמיס רעד דעװָאקעל ןגָארטעג טָאה יז סָאװ ,עליישטאפ רעקידוועט
 ...טשיוועג ּפיל עטשרעבייא יד עלַײװ עלא

 -רעטסע ..ןסעדוי טימ לכָאר-רעטסע ךיוא טצנאטעג ךָאנרעד ןבָאה'ס
 ןבָאה טינ ןופ ןוא סעקכאד רעגנאל ןופ םענָאּפ םענרעדעל ריא טימ לכָאר
 ,עלילָאכ ,לאפ א ןיא ,טגָאזעג יװ ,סיוא טצונ'מ עכלעוו ,טאז וצ טיורב ןייק
 ןעו -- ענעסאכ א אב רעדָא ןביײהּפָא ןראפ סעמ א אב ,ןטַײקפאלש אב
 -עג טשינ ןעוו ןוא ,סרעווראס יד ףא ןבעג גנוטכא ףא רָאנ -- ךעלנייוועג
 רעמ א ןעמענ וצ ףא -- ,ןעיסענג טימ ןרעטלא אב ,ָאד טציא יװ ,ךעלנייוו
 ,םיניד עשרעבַײװ יד עלאק רעד טימ ןענרעל וצ יו ,לײטנָא ןרעקיטכיט
 -עּפוכ רעד אב ,טציא ןוא ,עווקימ ןיא ןוא דָאב ןיא ןריפ וצ יז ךָאנרעד יו
 -וי טימ טציא יװ ,סיאב-יינב יד ןופ םענייא טימ ןצנאט וצ -- ערעשטעוו
 ריא ךיז טָאה םענָאּפ ןיא לרעדָא ןייא ןייק ,ליטש טצנאטעג טָאה יז .ןסעד
 עכמיס לארטש ןייא ןייק יװ ךַײלג ,ןטיבעג טינ םענָאּפ ןטרעדעלראפ ןיא
 ראפרעד רָאנ ,ןעגנאלרעדנַײרא טנַאקעג טינ קיניײװניא ריא וצ ןיוש טָאה
 טקירדעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,ךעליירפ ןפיוא םענעגייא ןא ןריא ףא רעבָא
 רעקידנטַײדאב-ליפ ןוא רעכעה רעשפע ןזיא סָאװ ,טַײקליטש רעטכע ןיא
 .סעכמיס ןטרָאס עקידמעראיל ערעדנא יילרעלא ןופ

 לָאמנייק סָאװ ,רעדניבנַײא עשיומ ,ןאמ ריא סיורא ךיוא ךָאנרעד זיא'ס
 ןיילא רע טמוק -- ָאי ןעוו ןוא ,ענעסאכ ןייק ףא ןַײא טשינ םיא ןעמ טדאל
 ,רעכיז זיא ןוא טביילג רע סעמכאמ ,גנודאלנַײא יד ןָא טינ טמענ ,טשינ
 -יישאב עכמיס א סנצעמע לָאז רע ,םיא ןיא טשינ ךיז טקיטיינ רענייק זא
 ,ןעמוקעג ןיילא זיא רע יא ,ןרָאװעג ןפורעג יא רע זיא רעבָא לָאמ סָאד .ןענ
 זא ,רעטקיטכעראב ,רעטנעענ טליפעג לָאמ סָאד ךיז רע טָאה סעּפע לַײװ
 ןרָאּפשראפ ךיז ןוא ןעזנָא ןענָאק ךיז ר ע עליפא לָאז עכמיס טרָאס אזא ףא
 טימ ,סקּוװ ןקירעדינ ןַײז טימ לקניוו א ןיא ןקורּפָא ןפראד ךיז ןוא ןעמעש
 סָאװ ,טנעה עכעלקיטיוק ענַײז טימ ןוא םענָאּפ ןקידנעלכײמשיםערָא ןַײז
 .יילק ןוא ּפאּפ ןשרעדניבנַײא ןופ ןשאוורעד טינ ךיז ןזָאל

 -ראי רעד ןיא ,םעלושעמ ,רענעי .ןעמעלושעמ טימ טצנאטעג טָאה רע
 -ייה בילוצ ןָאטוצסיױא טביולרעד ךיז טָאה רע סָאװ ,לצימ םענָא ,עקלעמ
 ,ליפ ןיוש טָאה רע סעמכאמ ןוא עלודעג רעשינָאכדאש בילוצ ,טַײקשימ
 םעניא ,ןגעקטנא םיא -- רעדניבנַײא עשיומ ןוא ;ןעקנורטעגסיוא ליפוצ
 ןוא ןכָאװרעדניא ןגָארט טגעמעג ןיוש סָאד טלָאװ רערעדנא ןא סָאװ ,לטיה
 ףא ,סענעסאכ ףא ךיוא ןוא ועטמָאי ,סעבאש ףא טאהעג סָאד טָאה רע
 .ןרָאװעג ןדאלעגנַײא טינ ןוא ןפורעג טינ לָאמנייק זיא רע עכלעוו

 ,ןסָאלפעצ-ךעלרעקיש ןוא שיראנ-שינָאכדאש טצנאטעג טָאה םעלושעמ
 רע ךַײלג ,קילעזמערָא יוזא ןוא ןדיישאב ,ליטש -- רעדניבנַײא עשיומ ןוא
 .ןטערטאב וצ ליד םעד סיפ עשינָאצּפאק ענַײז טימ טאהעג עריומ טלָאװ

 רעד טימ ?שיליוּפ , טצנאטעג ,רערעטלע רעד יװ ,יזול טָאה ךָאנרעד
 רע ןוא ,קע ןייא ראפ עליישטאפ עטיור יד ןטלאהעג טָאה עיסענג .עלאק
 -לײטנָא עלא ןבָאה עסַײמסיײב ןוא ,טריפעג יז טָאה רע ןוא ,ןטייווצ םאב
 ,טצנאט יזֹול יװ ,קידנקוקוצ ,טלגנירעגמורא ייז עכמיס רעד ןופ רעמענ
 -סיורא טנָאקעג עדאווא רע טלָאװ לָאמ שרעדנא ןא זא ,קידנעייטשראפ
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 ,קנֹווװ א טיול ,רע טָאה רעבָא טציא -- ,יײברעד טפאשרעטסַײמ סיורג ןזַײוו
 ,רעציקעב טכאמעג סָאד ,עשיומ רעדורב ןַײז ןופ ,םענָאּפא

 ןענַײז עכלעוו ,ןכאז ערעדנא עלא טכאמעג ךיוא ןעמ טָאה רעציקעב
 ןעמ טָאה ָאד .טריפעגנַײא ,טרעדָאפ געהנימ רעד יו ,סענעסאכ ערעדנא ףא
 ,ןגיובראפ ייז

 לַײװ ,ןפורעגסיוא טשינ קנאשעג-עשַארד ןייק ,לשָאמעל ,ָאד טָאה עמ
 רעסיוא ,רענייק ָאד טָאה דאציסעלאק ןוא ,דאצ-ןסָאכ ןעוועג רָאנ זיא'ס
 יו ,ןכאז ערעדנא ךיוא יוזא .טלעטשעגרָאפ טינ ,טסניד רערעטלע רעד
 -ָאטוכעמ ענעדיישראפ דעווָאקעל ץנעט ןוא ןטאוויוו ערעדנוזאב :לשָאמעל
 ןקידיילאב וצ טינ יידעק ,טָאה עמ ןוא .ךעַײש ןעוועג טינ סָאד זיא ָאד ...םינ
 טָאה'מ .טרעאב טינ ןכאז עקידמעראיל ענעי טימ דאציןסָאכ ךיוא ,עלאק יד
 ,.אא ,ןזאכ ,סעמאש יװ ,שעדיוקיילק יד ,רעמזעלק יד ןלָאצאב וצ ןעזעג
 םוש ןָא ,ןיא-טינ'סייו ,םורא-ןטניה ,טנידאב ענעסאכ יד ןבָאה עכלעוו
 .םידוביק עקידנעַײרשסיוא-ךיוה םוש ןָא ןוא שינעפורסיוא

 -יזול יד -- םעליוא רעד .טקידנעראפ ענעסאכ יד ןעמ טָאה יוזא ןוא
 -נאגעצ ךיז קיטַײצירפ ןוא טנגעזעג ליטש ךיז ןבָאה -- ערעדנא ןוא טַײל
 ,טלַײעגרעטנוא ךיוא טָאה עמ עכלעוו ,ענעגייא רָאנ ןענַײז ןבילבעג ןוא ,ןעג
 .ףראד'ס ןיהּוװ רעוו ,טכאנ ףא ןייגעצ רערעדעי ךיז לָאז עמ

 -לא ןא םענייא ןיא טסניד ערעטלע יד ןוא לכָאר-רעטסע טָאה עסַײמסיײב
 ןוא סנשיק יד רעביא ןכָארּפשעג סעּפע ַײברעד ןוא טעב א טיירגראפ רעק
 גנוי א ןופ סנגיילאב םוצ ןרעהעג סָאװ ,ןצכעגָאז ענעדיישראפ טגָאזעג
 .זיא געהנימ רעד יו ,קלָאפרָאּפ

 ןוא ...ןפָאלשעגנַײא זיא בוטש יד ,ןרָאװעג ליטש בוטש ןיא זיא טָא ןוא
 ןוא גנאהרָאפ םעד ןזָאלּפָארא ,טגָאז עמ יװ ,טפראדאב ןעמ טלָאװ ָאד
 .ןעגנערבסיורא טינ ןיוש טרָאװ ןייק ןקירעביא ןגעוו רעמ

 טימ ,לאפ םענעמונעגסיוא ןא טימ ןָאט וצ ָאד ןבָאה רימ יוויוזא ,רעבָא
 -גייוועג סָאװ ,ךאז א ףא ןטַײדנָא ןעגנווװצעג רימ ןענַײז ,ןרעטלא יװ אזא
 זיא ,סיוא טזַײוװ'ס יװ ,זא ,ךעלמענ ןוא ...ןליוהראפ סָאד ןעמ טלָאװ ךעל
 ןיא טכאנ רענעי ןיא ,קלָאפרָאּפ ןגנוי ןשיװצ ,רעקלא ןטרעדנוזעגּפָא ןיא
 -ונאב ךיז ןרימ ...סכעלנייוועגמוא סָאװטע ןעמוקעגרָאפ ,טַײקטרעדנוזעגּפָא
 ךיז ןעמ טָאה ,ןרעטלא רעהעג סָאװ זא :סעדנגלָאפ זיולב ןבעגוצ טימ ןענעג
 ...ןטכיר טנַאקעג ץלא ףא

 ליטש ןיא בוטש ןיא ץלא ןעװ ,ירפרעדניא :טרָאװ א ךָאנ טציא ןוא
 עיסענג ךיז טָאה ,ןגָאט ןבױהעגנָא ןיוש טָאה ןסיורד ןיא ןוא ןעוועג
 -וצ ,טיירדעגמורא רעקלא ןיא ךיז לסיב א ,ןָאטעגנָא ךיז ,ןביוהעגפוא
 ערעטלע יד ןעװ ןוא :עלעקעּפ א טכאמעג ןוא ןכאז עריא ןעמונעגפיונ
 ןעװעג טינ טלָאװ ,ךיק ןיא ןפָאלשעג ,ךעלנייוועג יװ ,זיא סָאװ ,טסניד
 ,טרעהרעד סיוועג יז טלָאװ יוזא ,ענעסאכ רעד ןופ ,ןטכענ ןופ דימ יוזא
 טרָאד ךיז ,ןעגנאגעגנַײרא ךיק ןיא טלמעד רעצעמע ןזיא בוטש ןופ יװ
 ןיא ןוא טנפעעג ריט יד ליטש דלאב ןוא עלַײװ עניילק א טיירדעגמורא
 ,סיורא ןסיורד

230 



 -עגנָא ןא ,ןגרָאמירפ םענעי זיא יז ןיהּוװ סָאװ ,עיסענג ןעוועג זיא סָאד

 וצ יצ ;ןגָאז טינ רימ ןענָאק ,קעווא בוטש סרעבשאמ עשיומ ןופ ,ענענָאט

 ןעשזדנָאלב וצ ּוו-ץעגרע טאלג יצ ,ןרעלקעמיטסניד א וצ יצ ,עטנאקאב

 ןופ קורדנַײא םעד רעבָא ראפרעד רָאנ .טשינ רימ ןסייוו -- ליצ א ןָא

 רעד ךָאנ ןגרָאמירפ ןטשרע םעניא בוטש סרעבשאמ עשיומ ןזָאלראפ ריא

 רימ ןליוו םעד ןגעוו ןוא ,ָאי רימ ןסייוו -- ענעסאכ רעד ןופ טכאנ רעטשרע

 ,ןבעגוצ רעטרעוו עקינייא ָאד

 ייז ,קלָאּפרָאּפ ןפא טקוקעגסיורא ,ךעלטעּפש ןיוש ,ירפרעדניא טָאה'מ זא
 -- ,סיורא טשינ ןענַײז ייז ןוא ,רעקלא ןופ ןזַײװ ,ךעלנייוועג יװ ,ךיז ןלָאז
 עכלעוו ,ןעלכָאר-רעטסע ןָאטעג קנוװ א ןפיוא ןקידסעִינצ א ףא ןעמ טָאה
 -נָא ייז לָאז יז ,םינָאיניא-ענעסאכ בילוצ ןקיטכענרעביא טזָאלעג טָאה'מ
 לכָאר-רעטסע זא ןוא ...ןייטשפוא טַײצ זיא'ס זא ,ןבעג ןסיוו וצ ןוא ןּפאלק
 יד ןיילא טָאה יז ןוא ,טרעפטנעעג טינ ריא טָאה'מ ןוא טּפאלקעגנָא טָאה
 טָאה ןוא ןַײרא יז זיא ,ןפָא טייטש יז זא ,ןעזרעד ןוא ןָאטעג ווּורּפ א ריט
 ןייא זא ,קידנעעזסיוא יוזא רעבָא ,םענענָאטעגנָא ןא ןיוש ןפָארטעג ןרעטלא
 ,ןעשעג ָאד ןיא סעּפע זא ,ןייטשראפ לָאז יז ,ןעוועג גונעג זיא רעריא קוק
 ,ןטלעז טעשעג'ס סָאװ

 -עג ךיז טָאה עיסענג סאשעב ,ןעזעג טינ ןוא ןפָאלשעג זיא רעטלא יצ
 ךיז טָאה ןוא ךיז טבַײלק יז יװ ,ןעזעג ָאי טָאה רע יצ ,געוו ןיא ןבילק
 טזַײװ ,גנאל ןופ ןיוש זיא רעטלא רָאנ ,יוזא יצ יוזא--ןפָאלש טכאמעג
 רעדָא יו ,ןגָארטראפ יוזא ןוא רעסאלב א ,ןענאטשעג בוטש ןטימניא ,סיוא
 ווע ר ע רעדָא ,לאפנָאןקנארק א םענַײז ךָאנ סָאװרָאנ ןעוועג טלָאװ סע
 ...אזא

 ריא טימ רעבָא ,ןעיסענג ףא ןָאטעג גערפ א םיא טָאה לכָאר-רעטסע
 ןעמעוו ףא ָאטשינ ןיוש זיא'ס זא ,ןעזרעד יז טָאה גיוא שירעבַײװ-טינעג
 -עדעג ריא ךיוא זא רָאנ ,טליקראפ זיא טרָא ריא רָאנ טינ לַײװ ,ןגערפ וצ
 .ןענורעגסיוא ,ךיז טכאד ,זיא שינעכ

 ךַײלג יז זיא טלמעד ..טרעהעג טינ עגארפ ריא טאמיק טָאה רעטלא
 דלאב ןוא ,טמױרעגנַײא רעיוא ןיא סעּפע רעבשאמ עשיומ טָאה ןוא סיורא
 ןעוו ,ןקרעמאב וצ ןעוועג ורמוא ןא רעמענעּפ סנעמעלא ףא בוטש ןיא זיא
 סָאװ, :ןגערפרעד ןעמונעג ךיז טרעדנּוװראפ טָאה ןרעדנא םאב רענייא
 טָאה'מ "?ןעמוקניהא טנָאקעג יז טָאה ןיהּוװ ןוא ךיז טקישעג יװ ?טסייה
 ןיא ריא אב ןגערפ וצ ,טסניד רערעטלע רעד וצ ןָאטעג זָאל א דלאב ךיז
 יצ ןוא ?סעּפע יז טסייו יצ :ןטראוו וצ טרָאװ טצעל ריא ףא ןוא עריומ
 ערעטלע יד ,יז ךיוא ןוא---?ןעמוק טנַאקעג ןעניז ןפא סניוזא ריא טָאה
 .ןגָאז וצ סָאװ טסּוװעג טשינ טָאה ,טסניד

 -ּפָארא ןעוועג רעמענעּפ ענעקָארשרעד סנעמעלא ןופ זיא -- ..!ָאטשינ --
 ןבָאה עלא לַײװ ,ןכוז ןעמענ יז טקנעדעג טינ עליפא טָאה'מ ןוא ,ןענעיילוצ
 לַײװ ,ךעַײש טינ ןכוז ןיוש זיא ,ןעשעג זיא ךאז אזא ביוא זא ,טליפעג
 יד ןוא רעסערג ןַײז טעוװ ןגערפכָאנ ךיז ןוא ןפיולמורא ןופ ןעיאזיב רעד
 .טלּפָאטעג ןטַײל ראפ עשוב
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 ,ערָאװס א .טכוזעג ָאי לסיב א טָאה'מ זא ,ןגעווטסעדנופ ערָאװס א
 -סיורא ןעלכָאר-רעטסע ןוא טסניד ערעטלע יד ןעמ טָאה טייהרעליטש זא
 ,ןכוזּפָא ךָאד יז ןעמ טעוו ,רעשפע ,רעמָאט זא ,טָאטש רעד רעביא טקישעג
 .ןרעקמוא קירוצ טרָאפ יז ןוא ןעניפעג ,ןפערטנָא ץעגרע

 עסיוועג וצ טדנעװעג עליפא ךיוא ,ערָאװס א רעדיװ ,ךיז טָאה'מ
 ןעוו ,עוויינג א סייב ךיז טדנעוו'מ עכלעוו וצ ,?םיַיוװענ , ןוא רעפערט
 סעיסענג ןופ טסּוװעג טינ טָאה ייז ןופ רענייק ןוא ,ןלאפראפ טרעוו סעּפע
 ןוא ,ןרעו ריווועג ןעז ןכָארּפשראפ רָאנ ןבָאה ייז ןוא ,ןגָאז וצ ןייבעג
 .ןלָאצאב ןסייהעג עכריט רעקידרעטעּפש רעד ראפ ךיז ייז ןבָאה לַײװרעד

 ןופ ןענַײז ןרוּפש סעיסענג .ןעמוקעגסיורא טינ טשינרָאג ןופרעד זיא'ס
 ךָאנ יז טָאה טזָאלעגרעביא ןוא ,קידנעטש ףא ןדנוושראפ בוטש רענעי
 ?טַײז ריא ןופ טַײקשיטַײל א ךָאנ,) סָאװ ,רעדיילק-ענעסאכ עריא רָאנ ךיז
 ךיז טָאה ןוא ןעמונראפ טינ ייז טָאה יז (טסעומשעג בוטש ןיא ןעמ טָאה
 -רעד עלעטש ריא ףא ךיז טָאה יז סָאװ ,ענעגייא עריא טימ רָאנ טנגונאב
 ךָאנ טזָאלעגרעביא טָאה יז ..ןצנאגניא ןטימ טשינ ךיוא סָאד יא ,ןברָאװ
 ,סעלאט א ןיא ןיוש ראפרעד רעבָא ,בַײװ א ןָא ןאמ א-- ןרעטלא ךיוא ךיז
 טָאה יז ..ןענוואד םאב ןָא טנַײה ןופ ןָאטנָא טפראדאב טָאה רע ןכלעוו
 ןופ קיטש א ,רעבשאמ עשיומ ראפ ךָארב ןשירפ א ךיוא טזָאלעגרעביא
 יװ ,ךאז אזא עליפא ןענוגראפ טינ םיא טָאה רעכלעוו ,לריוג ןשידרָאי ןַײז
 .ןכאמ וצ ענעסאכ רעדורב ןקנארק א-- עווצימ א ןופ עָאנאה יד ןבָאה וצ

 א םיא ףא ןוא רעבשאמ עשיומ ןעזעג געט ענעי טלָאוװ'ס רעװ ,ָאי
 ּפָאק ןַײז ןופ רָאה עדנָאלב יד יװ ,טקרעמאב רע טלָאװ ,ןָאטעג קוק ןטכער
 --ךיוא ןוא ;ןרָאװעג רעלעקנוט ןוא רעוויס ךאס א םיא ןענַײז דרָאב ןוא
 ןוא ןָאטעג גייב ןכעלרעטלע ןא עציײלּפ רעד אב ץעגרע ךיז טָאה רע זא
 ליפ ףא סקּוװ ןַײז זיא ,ןראבקרעמאביםיוק םעד ,גייב םעד טָא ןופ זא
 ...ןעקניזּפָארא ןוא ןרעוו-טלא ווערע לָאמא בוטש א יװ ,ןרָאװעג טרענימעג



 ווו

 טָארקנאב

 י-שאמ-עשיומ רעד ןיוש זיא ,ךעלטנגיי א
 -עגרעטנוא ןצנאגניא ןעוועג םיוב-רעב
 א ןעגנאגעגּפָא זיא רָאה א--טקאה
 ,טרעדָאּפעג ךיז טָאה סיוטש רעטסדנימ
 .ןכארק םוצ ןרעקרעביא ךיז לָאז רע
 .טעווענאשעג ךָאנ רעבָא םיא טָאה'מ

 ?רעוו --
 ירעד ילאצ א יװ עניוזא עליפא --

 ןָאיראמש םעלָאש ןוא רעקידמעראב
 ןַײז ןופ ןעיוב טנָאקעג ךיז ןבָאה סָאװ
 -נאב רעדנא רעדעי ןופ יװ ,ןוא ןברוכ
 ,ָאא .ןעיצ ןצונ שּפיה ךיז ראפ ,טָארק
 -ווּוא ןוא ףוראב רעייז זיא סָאד שטָאכ
 ףקראטש ןכָאנ ןײגכָאנ שיטניה -- עד

 -נַײרא לדנייב א ביור סמענעי ןופ ןָאק'מ ןעוו ןוא קראטש זיא רענעי ןעוו
 ןופ ביור וצ ןיילא טרעוו ןוא ךאווש טרעװ רע ןעוו ,טרעקראפ ןוא ,ןקאּפ
 ןָאט ּפוצ ןוא סיר ןקאמשעג א ןוא ןלאפנָא םיא ףא--- ןרעקראטש רעמ א
 -אמש ןוא סילאצ יד ןופ ףוראב רעד זיא סָאד שטָאכ -- ;סענָאמכארמוא
 .ןטלאהעגּפָא טציא ןופרעד ךיז יז ןבָאה ךָאד ,סנָאיר

 ?סָאװראפ
 ,סעמוס עסיורג טימ טקעטשעג ןיילא ָאד ייז ןבָאה ,סנטשרע ,לַײװ --

 א טאהעג ייז ןבָאה ,ךארק ןשירכָאס רעדעי ןופ עקיזיר יד קידנסיוו ןוא
 ;טלעג ןגייא רעייז טימ םעלָאשעב סיורא יז ןלעװ יצ ,ןעלפייווצ וצ טנורג
 -עגנָא סעּפע ךָאד ייז ףא זיא ,ןַײז טינ ןלָאז ייז רעוו לַײװ ,סנטייווצ ןוא
 -וקעג םיא למיה ןופ יו ,קעלש סרעבשאמ עשיומ ראפ עריומ א ןלאפ
 -עסאכ עסיוועג יד ךָאנרעד ,רעטכָאט ןַײז ןופ טוט רעד רעַירּפ יו -- ענעמ
 ,טסניד רענעגייא ןא ראפ -- עגיירדאמאהי-לפייש א ראפ רעדורב ןַײז ןופ ענ
 טסּוװאב זיא ןעמעלא יװ ,עּפוכ רעד ןופ טכאנ רעד ןיא םיא טָאה עכלעוו
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 ןייק רעבשאמ עשיומ ,ךעלריטאנ ,ךיוא טָאה סָאװ ןוא ,ןפרָאװעג ,ןרָאװעג
 םענָאּפ סָאד ןטלאה ןעגנּוװצעג םיא ןוא טפאשראפ טינ סעכאנ ןקירעביא
 ,ןטפעשעג ענַײז ןיילא עקאט ,רעטַײװ ןוא ;טזָאלעגּפָארא דרע רעד וצ ףיט
 ץלא סָאד טָא -- ,טנורגּפָא ןופ ליומ םוצ ןעמוקעג ןיוש זיא רע עכלעוו טימ
 -עג ,ןָאיראמש םעלָאש ןוא ילאצ א יװ ,אזא אב ,רימ ןגָאז ,עליפא טָאה
 .ןקעוורעד סענָאמכאר לסיב א טנָאק

 -אברעד ילאצ ןעו זא ,ןזָאלרעד רימָאל ,ןזָאלרעד סָאד רימָאל ...ןוא
 סרעבשאמ עשיומ טיילאב ,ערעדנא עלא טימ ןעמאזוצ ,טָאה רעקידמער
 םעד ןטָאשראפ ןיוש טָאה עמ יװ ,םעד ךָאנ ןוא ןעמלאסעב ןפא רעטכָאט
 יו ,רעטרעוו-טסיירט טימ םיא וצ ןעגנאגעגוצ ןענַײז עלא ןוא רעווייק
 רע, :ןָאטעג גָאז ןסיוועג םעד טלמעד טָאה ,ילאצ ,רע ךיוא ןוא ,ךיז טריפ'ס
 ,ןזָאלרעד רימָאל זיא ..."רעבשאמ עשיומ ,ראצ ןופ ןַײז טיהאב ןיוש לָאז
 רענעי יװ ,ןעזרעד טָאה רע ןעוו ,ןעוועג טרירעג טלמעד זיא ילאצ ךיוא זא
 לגרעב ןקימייל ,ןטכיהעגנָא ןרעטנוא ןבעל ןַײז ןופ קיטש א ַאד טָאה
 ...טזָאלעג

 עייגענעב ןיוש עטישּפ א ןוא ,ןילאצ א עייגענעב ןזָאלרעד סָאד רימָאל
 ךָאנ ךיז ןעמ טָאה טרָאפ לַײװ :רענעי יװ ,ןשטנעמ רעמ ליפ ,ערעדנא עלא
 ןיא עליפא שיקנערפטלא ןוא שירעטָאפרוא לסיב שּפיה א טריפעג טלמעד
 ןעמ טָאה ,טפאשלדנאה ןעװו ,רעטעּפש יװ ,טשינ--:רעקמעמוא-ךעקעמ
 זיא טפעשעג ןיא סענָאמכאר ןעוו ןוא טפאשרעדורב ןייק טינ זיא ,טגָאזעג
 ...ךעַײש ןעוועג טינ ןיוש

 יד ַײס--- ןרעבשאמ עשיומ ,טראוועגסיוא םורעד םיא ןעמ טָאה זיא ,ונ
 ,יד עליפא ךיוא ַײס ןוא ,ןטראוו וצ דנאטשמיא ןענַײז סָאװ ,עכעלגעמראפ
 ,טגָאזעג טרָא רעדנא ןא ןיא ןיוש ןבָאה רימ יװ ,סָאװ רעבָא ,טינ סָאװ
 א וצ יװ ,ןגָארטעג םיא וצ ןטלעג עטרָאּפשעגּפָא ךעלסיב עטצעל יד ןבָאה
 רעטגנעעג א ןיא ,טציא ךיז ןבָאה ייז עכלעוו ןיא ןוא ,ךעוטָאב ןסיורג
 .טקיטיינעג קראטש ,טַײצ
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 יד ,שינעטערעגמוא ןא --- רָאי סָאד ,ערעווש א ןעוועג זיא טַײצ יד ,ָאי
 א--םורא טנאק ןצנאג ןופ םירעיוּפ יד ןופ טַײקייײפ-ףיוקראפ ןוא -ףיוק
 -עגּפָארא טימ ןעגנאגעגמוא ןענַײז ,עסיורג עליפא ,םירכָאס ןוא ,עקיטשינ
 ןיא סנשָארג עטצעל יד ןבָאה'ס עכלעוו אב ,עניילק טארפיב ,ּפעק עטזָאל
 .טגָאטעג ךעלעטַײב יד

 סעּפע לָאמא ןעװ טָאה עניילק יד טָא ןופ רעװ זא ,ךעלדנעטשראפ'ס
 --ןעמוקאבסיורא טזומעג טציא רע טָאה ,גָאט ןטכעלש ןפא טגײלעגּפָא
 -עוו ,ךעוטָאב ןכַײר םענופ רעדָא ,שינעטלעהאב רענעגייא רעד ןופ רעדָא
 .טיורטראפ טָאה רע ןעמ

 רעסיוא :ןעייווצניא ןעמוקעג טלמעד זיא טַײל עניוזא ראפ ערָאצ יד
 ךָאנ זיא ,ןעמעוו אב ןעוועג טינ זיא'ס לַײװ ,טנידראפ טשינ טָאה'מ סָאװ

 .לדנאה 1
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 ןא רעדָא קיטנוז א ,לעמ ןופ ןטיילק יד אב ןוא ,ןסקאוועג סערקאי רעד
 רעדָא ןכָאװרעדניא ףא טיורב ןקאב טפראדעג טָאה'מ ןעוו ,סעבאשיווערע
 ןופ רעמענעּפ עטגרָאזראפ ליפ ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה ,סעבאש ףא עלאכ
 עמערָא ןיא ,םינָאמוזעמ עניימעג טימ ןעמוקעג ןענַײז עכלעוו ,רעבַײװ
 -עג טשינ ןשינעפרעדאבילעמ ערעייז ףא ןבָאה סָאװ ,ןדנובעג ךעלּפינק
 : .טקעלק

 ּוװ ,םיוװָאצאק יד אב ,עקטאי ןיא ןעז וצ ןעװעג זיא עבלעז סָאד
 -נַײה א ןופ שיילפ שירפ ןופ ןקוקעווא ןזומ ןגעלפ רעבַײװ ןטרָאס עניוזא
 ןוא ,םעד וצ ןעמוק טנָאקעג טשינ ןבָאה ייז סעמכאמ ,עטיכש רעקיט
 -כענרעייא ,ןקיטכענ א וצ ןגיוא יד טדנעוװעג ןטלאה ייז ןגעלפ רעקירעד
 רעדָא ,ץלימ רעװָאלב א וצ ,ןטנקירטראפ א ,ןטצראוושראפ א ,רעשינ ןקיט
 טנָאקעג טינ רעמ ךיז ןבָאה ייז .עקאילפ רעקידנעעזסיוא-ךעלסעה א וצ
 טנָאקעג טינ לאלכיב ייז ןעמ טָאה ךָאװ עצנאג א בוא ןוא ,ןעניגראפ
 רעדָא קיטשרענָאד א רעבָא זיא ,םיוװָאצאק יד ןופ רעצעלק יד אב ןעניפעג
 טלָאװעג-- סעבאש -- ךָאװ ןיא לָאמ ןייא שטָאכ טָאה'מ ןעוו ,קיטַײרפ א
 טשינ םיקָאלאכ עטוג יד טלמעד ךיוא ןענַײז ,שיילפ ןופ םאט םעד ןכוזראפ
 -קיליב טצעל סָאד ןוא עטרעגעלראפ סָאד רָאנ ,ייז ראפ ךעלטירטוצ ןעוועג
 .עקידנטסָאק

 ,ןייטש ןגעלפ רעבַײװ יד טָא ּוװ ,ןּפיורג ןופ ןלעטש יד אב ךיוא יוזא
 ןגָאלשרעד ךיז טַײקכעלגעמ יד ןבָאה טשינ ןופ ץפיז א טימ ןעמוקּפָא ,ןקוק
 וצ ןוא ליקוק טימ לופ שזריה לסיב א וצ רעסיוא ,סטכער סעּפע וצ
 .עקשטיס טימ ןעמאזוצ ןּפױרג ענעשטער

 -ילוו םינימ ענעי טָא ןעז טפראדאב טָאה'מ ןוא ,רעטניוו ןעוועג זיא'ס
 וצ ףא טנפעעג טָאה לָאהָאק סָאװ ,ץלָאה ןופ דאלקס ןשיטָאטש א אב רעב
 לפיוו ןופ ץלָאה א ראפ סָאװ :גנוצייה טימ טַײלעמערַא ןגרָאזאב
 ,דניק ןיילק א ןופ ףליה רעד טימ לָאמא ןוא ,ןיילא לָאמא טָאה יורפ ָא-אזא
 רעבָא ,ייווצ לָאמא ,ענישאפ א רעדָא קאילוה א :ןגָארטעגסיױורא טרָאד ןופ
 ...ךיז ןצייהרעביא ףא טשינ סלאפנלא

 ןעוו ,רעטסוש ןופ ,לשָאמעל ,ןכערּפשעג יד ןרעה טפראדאב ךיוא טָאה'מ
 םעד ןראיםעלָאש א וצ ןבַײלקפיונוצ טכאנראפ קיטַײרפ א ךיז ןגעלפ יז
 ןעגנולעטשאב ןעװ ,ןטַײצ עטוג יד ןיא טניווװעג זיא'מ יװ ,רעקנעשנַײװ
 -םעלָאש וצ טעברא יד ןגָארטּפָא ןכָאנ טמוק'מ ןעוו ןוא ווָארעל ןענַײז
 רָאנ ןוא קינײװ ןעגנולעטשאב ןעוו ,רעבָא טציא -- ,ןעקנירטסיוא ןענערא
 ךיז ןענַײז ,עקשאמ רעד ראפ ןלָאצ וצ טאהעג ןבָאה עכעלקילג עקינייא
 ןטימ רעדָא--ןעגנאגעגפיונוצ עכעלקילג-טשינ ליפ ךיוא ןגעווטסעדנופ
 לָאז ןרא-םעלָאש זא רעדָא ,ןַײז דעבאכעמ ייז ןלָאז עכעלקילג יד זא ,ןיימ
 עצרוק ןופ טַײצ א ןיא ,טציא טלָאװ ,טינ ביוא לַײװ ,גרָאב ףא ןבעג
 טלמישעג-- קנארטעג עשרעטסוש סָאד --"קעזָארָאמיװ, רעד ,ןטסנידראפ
 .ןעלדנאהראפ וצ סָאד ןעמעוו ןבָאה טשינ ןופ ןוא ךיורבעגמוא ןופ

 ,סרעטסוש יד ןופ ןעיירשעגסיוא ןוא דייר יד ןרעה טפראדאב טָאה'מ
 יד ןעוו ,קנורט ןסייב ןיוש טארפיב ,ןעקנורטעגנָא ךיז ןבָאה ייז רעדייא:
 טָאה'מ יוזאיו ,ןדנובעגפוא ךיז ןבָאה ןעגנוצ יד ןוא טמאלפעג ןבָאה ןגיוא

2 



 יד עריומ טימ קידנענָאמרעד ,טדערעגסיוא סערָאצ יד ךיז סערקיש ןיא
 יז ענעי ןלעװ ,ןקידיײל טימ ןעמוק םייהא ןלעוװ ייז זא סָאװ ,רעבַײװ
 סעבאש סָאװ טימ טאהעג טינ ןבָאה ייז לַײװ ,קעטייווצראה ןופ ןלאפאב
 .ןכאמ וצ

 ךיז טָאה--!ןַײרא בארקש ןטרעגיײּפעג סעבָאב רעַײא ןיא ךעור א --
 סעליוק עלא רעביא לָאק א קנעשנַײװ ןיא ןענערא-םעלָאש אב טלמעד
 -מאל ןוא טכעלפ-עלָאדװאה ?ריא טנעז סרעטסוש -- .טרעהרעדסיורא לָאמא
 יד ףעגנאגעג ייז ןטלָאװ סעװרָאב ?ריא טיינ לּפָאטנאּפ ןוא ךיש !םינָאד
 ןוא ןענעפע ליומ סָאד ןיילק זיא ידוד בער ?יסָאװ !סעװרָאב טָאטש עצנאג
 קנארק זיא טריבלייא יסָאי-װעקנאי ןוא ,םינָאצּפאק ראפ טרָאװ טוג א ןגָאז
 .!לטַײב םעד ןעווערונשפוא

 ,רעקנירט יד ןשיוװצ ןופ םינָאלאב ןענופעג ךיז ןבָאה -- ,טכערעג --
 רעטַײװ זא ,ןעזעג טָאה'מ רעבָא ,ןטלאהעגרעטנוא רעַײרש םעד ןבָאה סָאװ
 ,ןבַײלב ייז ןלעװ ?"טכערעג , ןקיטכעמנָא םעד טָא אב זא ןוא טינ סע טייג
 -סיוא רעדנא ןייק טינ ןעעז ייז ןוא ןגָאלשרעד ייז טָאה טיונ יד סעמכאמ
 ףא רעדָא ןעמוזעמ ראפ "קעזָארָאמיװ, םעד ןעקנירט וצ רָאנ יװ ,געוו
 ...ןענערא-םעלָאש אב גרָאב

 -לאב ערעדנא אב ךיוא יוזא ,סרעטסוש אב טלמעד עגאל יד יוזא טָא
 אב ,ךעלרעמערק עניילק אב ,סעכָאלעמלאב טשינ אב ךיוא יװ ,סעכָאלעמ
 -- ןעמאזוצ עלא ןוא ןרעדנא םענופ סנייא ןבעל עכלעוו ,רעלדנעה-לעטש
 ןייק טינ ךיז טזַײװ טָאטש ןיא ןוא ,טיוט זיא ףרָאד סָאד ןוא ,ףרָאד םענופ
 ...רעיוּפ ןייק ןופ סופ

 -יוזא טָא ןופ ןעמעוו אב זא ,רעביא רימ ןרעזאכ ,ןיוש ךעלדנעטשראפ
 ףֹא לפינק ןיילק א ןבילקעגנָא ךיז טָאה'ס ןשטנעמ עמערָא ןוא טַײל ענ
 םיכוטָאב עסיורג אב טגיילעגקעווא סָאד ןבָאה ייז ןוא טַײצ רעטכעלש א
 .ןרעדָאפסיורא קירוצ טזומעג טציא סָאד ןבָאה ,ןטנעצַארּפ עניילק ףא

 ןבָאה רָאטנָאק ןיא רעבשאמ עשיומ וצ זא ,ךיוא םורעד ךעלדנעטשראפ
 -פָא סָאװ ןזַײװ ןעמונעג סעוויוכלאב עמערָא עניוזא טַײצ עטצעל יד ךיז
 ןענַײז ןעלסקעוו ערעייז ןופ םינאמז יד ביוא-- ;רעטרעמוראפ ןוא רעט
 -אב טימ זיא-- טינ ביוא ןוא ,טכער טימ זיא-- ןעגנאגעגסיוא ןיוש יז
 ראפ ייז ןעמ ןָאק ,סע טסייה ,רעמָאט זא ,םינונכאט עבלאה ןוא סעשָאק
 ,ליט א שטָאכ זיא ,ןצנאגניא טינ ביוא ,ןקעליס סעוויוכ ערעייז טַײצ רעד

 ,קנארק ןעװעג זיא רעטכָאט סרעבשאמ עשיומ ןעוו ,רעבָא טלָאמעד
 ךיוא יו ,ןיילא רעבשאמ עשיומ טשינ ןפערט טינ רָאטנַאק ןיא ייז ןגעלפ
 ,ןדנעוו ןענָאק ךיז ןלָאז יז ןעמעוו וצ ,רעשטנעל םעכָאנ םעדייא ןַײז טינ
 יז ,יורטש א טימ טּפוטשענּפָא לָאמעלא יז ןבָאה עטלעטשעגנָא יד ןוא
 ,ךָאנרעד "..ןעניז ןיא טינ טציא זיא'ס ...ךָאד ןעעז יײיז , :ןטראוו ןטארעג
 ןופ ריט רעד וצ ןעמוקעג זיא'מ זא ןוא ןברָאטשעג זיא רעטכָאט יד ןעוו
 טעווערעקעגסיוא ךיז ןעמ טָאה ,ןסָאלשעג ןפָארטעג יז טָאה'מ ןוא רָאטנָאק
 -רעד ...קילגמוא ןא ,ָאי ,ונ :טגָאזעג ןיילא ךיז טָאה'מ ןוא ןייגקעווא םוצ
 עשיומ ךיז טגעלפ טלמעד ךיוא ןעוו ,"םישיולש , ןופ ךעשעמ ןיא ,ךָאנ
 ןיא ןזַײװ ןעוו ןטלעז רָאג ןוא ךעלרעטיש םעדייא ןַײז ןוא רעבשאמ
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 טינ טַײצ אזא ןיא לָאזמ זא ,ץערעט א ןעוװעג ךיוא ךָאנ זיא ,רָאטנָאק

 .ןענָאמ ןלעװ טשינ שינדילז ןוא ןייטשוצ קירעביא

 רעבירא זיא שעדיוכ רענעי ךיוא יו ,םעד ךָאנ ,לסיב א רעטעּפש רעבָא

 ,ןעוועג טשינ ץערעט ןייק ןיוש זיא סעוויוכלאב עמערָא יד ראפ ןעוו ןוא

 ךיז ייז ןבָאה טלמעד טָא--ןטָארטעגוצ לגרָאג םוצ ייז זיא טיונ יד ןוא

 עשיומ ןפָארטעג טינ ןבָאה ייז ןעוו :!סערָאײש עצנאג ןײגנָא ןעמונעג ןיוש

 ןעוו ןוא ,טראוועג ןעָאש עגנאל םיא ףא ייז ןבָאה ,רָאטנָאק ןיא רעבשאמ

 סָאװ ,ענעי .ןטערטּפָא טלָאװעג טינ ןוא טרעגאלאב םיא ייז ןבָאה ,ָאי

 סָאװ ,יד ןוא ,טרעדָאפעג ןבָאה ,ןעמוקעג ןיוש ןענַײז ןענימרעט ערעייז

 םעכָאנ לָאמנייא טָאה טלמעד טָא ...טעקינכעג ןוא ןטעבעג ןבָאה ,טינ ךָאנ

 -שאמ עשיומ רעווש ןַײז ןפורעגּפָא ,םעדייא סרעבשאמ עשיומ ,רעשטנעל

 ןייא ןוא טצעל זיא'ס יוויוזא זא ,טגיילעגרָאפ םיא ןוא לקניוו א ןיא רעב

 רעשפע זיא ,ןעז וצ טינ זיא שרעדנא ץעגרע ןופ ףליה ןייק ןוא עריירב

 ...ףליה ךָאנ ןטריבלייא יסָאי-װעקנאי וצ טדנעוועג ךיז ןעמ טלָאװ

 .. ןיסָאיײ-װעקנאי וצ,; ןגָאז וצ גנירג זיא'ס
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 :טערטרַָאּפ סיסָאי-װעקנאי וצ ןכירטש רָאּפ עניילק א
 ?סיוא רע טעז יוװ
 א טימ ,לסקא עכַײלג ,עטקאּפעג-לופ טימ ,קיצכעז יד רעבירא ןיוש

 -ראווש א ןיא ךָאװ עצנאג א ,דרָאב רעגנאל טשינ ,רערעביוז-טאז רעסַײװ
 זיא ,סעלטא ןיא--סעבאש ןוא ,ףָאטש ןשילגנע ןטוג ןופ עטָאּפאק רעצ
 ,רָאטנָאק-ײל רעטסערג רעד טימ ,טָאטש ןיא רעטסכַײר רעד ,ךַײר קראטש
 .ןטפעשעג ערעדנא טימ ךיוא

 -יוג קראטש טימ ךיוא רעבָא ,ןדיישאב ןוא ליטש רעייז ךעלרעסיוא
 ,ןזירּפאק עשיר

 עטסכַײר יד טימ םירָאפס עטסנעש יד ןבָאה וצ עגָאסאה רענַײפ א טימ
 ;סנקור ןוא ןעלװָאט יד ףא סעיסיוא עטסערּפעג-דלָאג טימ ןוא ןדנובנַײא
 -עדלָאג ,רעסיורג א וצ יװ ,ןכאז-טלוק ןוא -רעגייטש וצ טסוג טימ ךיוא
 ןוא ןעיצ גראב רעד יװ ,רעדליב עטריטסורקניא טימ עקשוּפ-גערסע רענ
 א ךיוא יו :טלעטשאב סעכָאלעמלאב עשידִיי אב לעִיצעּפס ,םִיאלָאשורעי
 -רעווש ןַײז טימ טנאוו עבלאה א ןעמונראפ טָאה סָאװ ,ּפמָאל-עקענאכ
 ךיוא ,ןרער ענעפרָאװעצ טיירב יד טימ ןוא לעטשעג םענרעבליז ןקיגָאװ
 .סנרָאה ענעשריה ןופ םרָאפ רעד ןיא ,רעבליז ןופ

 סעבאש ,לָאמ רעדעי ..עניגענ וצ עיטענ רעטגינעגראפ א טימ ךיוא
 ןיילק ןַײז ןיא טנװאדעגּפָא רעירפ טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ ,װעטמָאי רעדָא
 ,עכונעמ רעטרעדנוזעגּפָא-שיריװג ןיא ןעינימ ןטלײצעג א טימ לכעלוש
 ןטסּוװאב םוצ ,לוש רעטלא רעטסּוװאב רעד ןיא ןזָאלקעװא ךיז רע טגעלפ
 ןלעטשקעווא רעדייסעק ךיז טגעלפ רע ּוװ ,"ןסיורג םעד םעכורעל, ,ןזאכ
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 רעד ןיהּוװ ,ךערזימ ןיא ןטעבפורא ןזָאל טינ ךיז ןוא טַײז-װערַײמ ןיא
 ןיא טראּפשעגנָא ,טרָאד ןֹוא ;ןפורפורא םיא ןגעלפ םִיָאבאג יד ןוא שעמאש
 -טוג ךיז ןגיוא עטכאמראפ טימ רע טגעלפ ,רעדנעטש א ןיא רעדָא טנאוו א
 רעד ןיא לָאמא ןוא ןזאכ ןופ ןיילא לָאמא גנאזעג םעניא ןרעהנַײא טוג
 טאהעג לָאמ עלא רע טָאה ַײברעד ;רָאכ-םירעריושעמ ןַײז ןופ גנוטיילגאב
 רערעדנא רעד ןוא ,ןָאטעגנָא לברא ןייא ףא רָאנ עציּפושז ענעסעלטא ןַײז
 סעּפע רעביא ךיוא ,סיוא טזַײוװ'ס יוװ-- ןעגנאהעגּפָארא קידייל םיא טָאה
 ,זירּפאק ןשיריווג א

 -ראפ טשינ םינָאבאר עניילק ראפ רָאנ טשינ-- ןדמאל קיטש א ךיוא
 ,ןסיוו טימ ַײס -- ידוד בער יװ ,אזא ראפ טינ עליפא רָאנ ,ןרעװ וצ טמעש
 -סיוא ףא ןענעק וצ ַײס ןוא ,ןענעקסאּפ וצ עלַײש עכעלנייוועג א יוזאיוו
 ךיוא זיא רע .?"העד הרוי, ןוא ?טּפשמ ןשוח , ןופ ןלייט עצנאג קיניײװ
 יװ ,ּפָא ןעייטש םינָאבאר עכלעוו ןיא ,ןכאז ערעדנא ןיא ןדָאי א ןעוועג
 ענעגנודעגּפָא ענַײז טאהעג ןיוש טָאה רע סָאװ ,?"הדידמ, ןוא ?הנוכת, ןיא
 םינָאיניא ענעי ןגעוו לָאמא ךיז טגעלפ רע ןעמעוו טימ ,רענעק םינָאצּפאק
 .ןרעּפמא

 ןעמעוו-יבא ןופ טשינ טמאטשעג ןיילא טָאה רע ,סעכיי-לאב א ךיוא
 -אטשכיוה טימ םיכודיש ןָאטעג ןוא ןדנובעג ךיז רע טָאה רעקירעד ןוא
 עקווירטסימכאר ןופ ,יה ןופ "ןדִיי עטוג , עטסּוװאב-סיורג טימ -- עקידנעמ
 ,טשעניפיטש ןוא ערוגידאס ןופ -- דנאלסיוא ןופ ןוא ,ןילראק ןוא

 ןעזעג םיא טָאה'מ זא ןוא ,ןעועג ענאקעמ ,ךעלריטאנ ,םיא טָאה'מ
 רעד ןיא טַײז-װערַײמ ןיא לוש רעטלא רעד ןיא וװעטמָאי ,סעבאש ןייטש
 -פורא טינ ךיז טזָאל רע יװ ,ןָאטעגנָא לברא ןייא ףא עציּפושז רענעסעלטא
 ,לסקא עטקאּפעג ענַײז ףא טקוקעג ןגיוא ליפ ןבָאה ,ךערזימ ןיא ןטעב
 -עג םיא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןרעטש ןשינָאדמאל ןסַײװ ןַײז ףא ךיוא יו
 ,עניגענ ןופ ןבָאה עַָאנאה ןוא ןייטשראפ ןופ סעקיסעמ ןיא טענימ

 סָאװ ,טַײקכַײר ןַײז ףא ןעוועג ענאקעמ םיא ןעמ טָאה רעבָא רעקירעד
 -עג סָאד טָאה רע סָאװ ןוא ?םיפָאלא עסיורג ןיא טצאשעג סָאד טָאה עמ
 ןיא ןעה ןוא ןטפעשעג ענעגייא ענַײז ןיא ןעה ,ןעמוזעמ ןיא ןעה טאה
 אב ,סעקטנָאיאמ עשיצירּפ רעסיוא .עדמערפ טימ ןסעפטוש ענעדיישראפ
 ,םיטאבעלאב עגיה ןופ סעריד ,רעצעלּפ ,ןרעיומ רעסיוא ,טצעזראפ םיא
 -אב םענעגייא ןַײז טאהעג ךָאנ רע טָאה ,ןעמָאנ ןַײז ףא ןבירשעגרעביא
 עכלעוו ,ןקָאטש עכעלטע טימ ,ץאלאּפ קיטש א ,טָאטש ןיא רעיומ ןטסּוװ
 ענַײז ןופ ןרעדעי ראפ --עכָאּפשימ ןַײז ןוא ךיז ראפ טיובעגסיוא טָאה רע
 יז יװ ,קָאטש רעדנוזאב א סמעדייא-ןוא-רינש עשידנעלסיוא רעדָא עגיה
 .סעטאט עכַײר ערעייז אב ןעוועג טניווועג ןענַײז

 א םעניא ;ןענָאטעאפ ייווצ ןבָאה וצ ןענוגראפ עליפא ךיז טָאה רע
 םענעגייא ןַײז וצ ,טעלָאירבאק ןימ א ,סעזעג ןכעלכיוה א טימ ,םעניילק
 -עג ףָאטש ןרעַײט-סַײװ טימ ,ןטנפעעצ-ךאלפ א ,ןטייווצ א ןוא ;ךיורבעג
 ןטלעז ןצונ טגעלפ רע ןכלעוו ,ןגעקטנא רעד ןוא טנרָאפנופ רעד טעב

 ,רעטנזיוט ? :עירטעמָאעג ןוא .עימָאנָארטסא ? ;ךערָא-ןכלוש םענופ ןלייט ייווצ :
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 טלָאװראפ לָאמא ךיז טָאה רונש רעשידנעלסיוא רעגנוי א ןעוו רָאנ רעסיוא
 -רעטוג, רעסיורג א ןעוו ךיוא ;ריצאּפש א ןכאמ וצ טכאנראפ רעמוז א
 -לבאקעמ טפראדאב םיא ןבָאה רעגנעהנָא ענַײז ןוא ןרָאפעגנָא זיא "דיי
 -ינימדא-טָאטש יד טָאה ךיוא לָאמא ןוא ;דעװַָאק סיורג טימ ןַײז םענָאּפ
 א ןענעגעגאב טפראדאב טָאה'מ ןעוו ,ןעילעג םיא עטמאאב ןוא עיצארטס
 -וקעג ןענַײז ענעי ןעוו ,טילָאּפָארטימ א רעדָא יירעיכרא ןא ,רָאטאנרעבוג
 .טָאטש ןופ עדייא עכעלטסירק יד ןכוזאב וצ ןעמ

 הרות , :סָאװ ףא ןעוװעג םיא ןיא ןַײז ענאקעמ ,טרָאװ םענייא טימ
 ןעמ טָאה -- ,טנאה ןייא ןיא ןטַײקכַײר ןוא עריוט ---"דחא םוקמב הלודגו
 ןגיוא יד ןטלאהעג םורעד טָאה טָאטש לייט רעטסרעמ רעד ןוא -- ,טגָאזעג
 לופ ןעוועג ןענַײז רעלַײמ ליפ ןוא ןסיראפ ןקילג ענַײז וצ ןוא םיא וצ
 שטָאכ ,לטנעצ א שטָאכ ןרָאװעג טגָאזעג ייז ףא ,ןדָאש ןַײז םורק :שטנּוװ
 .סטוג ןַײז ןופ קעלייכטרעדנוה א

 -טנרעלעג ןַײז רעסיוא ,טַײקכַײר ןַײז רעסיוא רעבָא ...סעמע ץלא ,ָאי
 ןיוש רעבָא ,עלַײמ א ענייא ךָאנ טאהעג ךָאנ רע טָאה סעכַיי ןוא טַײק
 סָאװ ,עבלעז יד ךיז ןגעלפ ריא ןגעוו סָאװ ,ענעביוהעג ןייק טינ רָאג
 ןָאט עדיוס א לָאמא ,ךיז ןשיווצ ,טייהרעליטש ,ןעוועג ענאקעמ םיא ןבָאה
 ,עז ןוא -- ...רעליוק רעליטש א :עלַײמ יד ,ןעמָאנ םאב ןפורנָא ךיוא יז ןוא
 -עג טָאה רע ,ָאי .טעדיוסעג ךיז ןעמ טָאה-- ..?סָאד ךיז טרַָאּפ יוזאיוו
 א ראפ טכעה רעקידרענייצ-ףראש א יוװ ןוא עלדישארטס קיטש א ראפ טניד
 ראפ ,ןעמ טניימ סָאד -- ,ךעלעקטָאלּפ ראפ ,ךעלעשיפ עניילק טרָאס ןסיוועג
 .ןפערטוצנַײרא סיבעגיןייצ ןַײז ןיא ןעוועג טרעשאב זיא'ס ןעמעוו ,יד

 ןייק טינ עקפאד ,ןטוג טימ עקפאד !ייז ךָאנ ָאש א ןעוועג ןיוש זיא'ס
 ןוא טקיטיינעג קראטש ךיז טָאה רעצעמע ביוא רָאנ ,ןגָאז וצ טרָאװ ךיוה
 ,ןשטנעמ ענַײז טאהעג טָאה רע לַײװ ,טסּוװעג סָאד טָאה יסָאי-װעקנאי
 טפראדאב סטָאה רע סָאװ ,ןגָארטעגּפָא קידנעטש םיא ןבָאה סָאװ
 ןבָאה לסקא עשיריווג יד יוזאיו ,ןעז טנַאקעג ךַײלג ןעמ טָאה-- ,ןסי וו
 רָאנ ,םענָאּפ א יװ ,םענָאּפ סָאד ,ןסקאוו עטָאּפאק רעד ןופ ןעמונעג םיא
 ןעמונעג םיא ןבָאה ןרעטש ןסַײװ ,ןכיוה ןרעטנוא ןוא ןגיוא עראק יד ןיא
 טלמעד טכאמ רע סָאװ ,סעניובשזעכ ןופ ךעלדנטָאש סעּפע ןענאּפשמוא
 -אב טלמעד ךעלדנטָאש עקידנענאּפשמוא יד ןבָאה -- ,ָאי ,ונ :ךעיומ ןיא
 ..טניול טפעשעג'ס -- ,טַײט

 ןַײז טסּוװעג טָאה'ס רעװ ..."ןיסָאי-װעקנאי וצ , :ןגָאז וצ גנירג'ס ,ָאי
 ןַײז טסּוװעג ךיוא טָאה רעד ,םורא טנאק ןצנאג ןיא ןוא טָאטש ןיא עילָאר
 -סיורא זיא ,ןַײרא ריא ןיא ךיז טּפאכ רעצעמע זא סָאװ ,טנאה ערעווש
 .ןעגנאווצ ענרעזַײא ןופ יװ רערעוװש ליפ ןיוש ריא ןופ ךיז ןסַײר

 --,טיונ א ןיא ןעמוקעג ןגעקטנא עקפאד ,ןעִילעג ָאי עקפאד טָאה רע
 קירטש רעד ןיוש זיא םענעי ןעו-- ,טיונ א ןיא עקאט רעקירעד ,ןיינ
 רע טָאה טלמעד טָא-- ,ןעלכרָאכ ןָא רע טבייה דלאב טָא ןוא זדלאה ןפא
 -בלאה רעד יוזאיו ,ןיוש ךעלדנעטשראפ ןוא ,ןזיוואב ףליה ןַײז טימ ךיז
 לעפ קיטש עטנוזעג א ראפ סָאװ ןוא ,ןעוועג ראבקנאד זיא רעטקיטשרעד
 .?טילקראבקנאד, סיוא ןדנישּפָא ךיז ןופ ןזָאל טזומעג טָאה רע
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 ןרעװ אב ןטלאה יײז ןזא ,טסּוװעג טָאה רע ןעוו ,םיצירּפ טימ יוזא
 טליּפשראפ ךיז ןבָאה יז ןעוו ,עטמאאב עשיכולעמ טימ ךיוא יוזא ...סיוא
 -עצ ןבָאה ןוא ןעלטימ ערעייז טיול טינ טבעלראפ ךיז רעדָא ןטרָאק ןיא
 ענעי ןעוו ,םירכָאס-טָאטש טימ ךיוא יוזא ןוא ;טלעג שיכולעמ טלצנערט
 ךיז רע טגעלפ טלמעד טָא-- ,ןכירקוצסיורא טינ ,םעלק ןיא ןַײרא ןענַײז
 קיטש א ןּפאכנַײרא רע טגעלפ ראפרעד ןוא ,רעזיילסיוא ןא יװ ןזילוװסיורא
 ןבַײרשרעביא ןעמָאנ ןַײז ףא ןצנאגניא סָאד רעדָא טפעשעג ןיא סעפטוש
 ןצנאגניא םיא ןוא עַיּפ-עיש טימ רעמיטנגייא םעד ןעמוקּפָא ךָאנרעד ןוא
 ףֹא טָאה ןוא ןרָאטנָאק-טלעג טימ ןָאטעג רע טָאה יוזא .ןקיטַײזאב ןופרעד
 טגעלפ רע יװ ,יוזא יונעג :ץנערוקנַאק רעייז ןופ טַײרפאב ךיז ןפיוא אזא
 ערעיײז ןעוו ,םיצירּפ עטריטָארקנאבי-ווערע ןוא עטלדניוושראפ טימ ןָאט
 רָאג ףא ןוא טרעװ יד בלאה ראפ ןייגרעביא םיא וצ ןגעלפ סעקטנָאיאמ
 -לנימדא-סיורג טימ ןָאט טגעלפ רע יװ ,יוזא יונעג ;סעיצידנָאק עראבניול
 ערעדנא יװ ,ןענעשראיוצּפָא יז ףא טינ-- ,עטמאאב-עכולעמ ןוא עיצארטס
 ,ןצונסיוא ייז ןוא טנעה יד ןיא ןבָאה וצ ייז יידעק רָאנ ,עטקידלושראפ
 ןעוו ,ןעיניא-טָאטש א בילוצ רעדָא ,ןיילא ךיז בילוצ רעדָא :ףראד'מ ןעוו
 .עוויוט א ערעייז טפראדאב טָאה'מ

 רעטסּוװאב ןייא טשינ ,טּפאכעגנַײרא אזא םענייא טשינ ןיוש טָאה רע
 טסּוװעג סָאד טָאה'מ .דעריוי א םיא רעביא ןוא סיוא ןרָאװעג זיא ןעמָאנ
 ןעוו ,רָאנ ךיז ןעמ טָאה טדנעװעג ןוא ,"ףליה, ןַײז ןופ טיהעג ךיז ןוא
 ךיז טָאה ןברָאק ןַײז ןעוו ,לָאמ רעדעי ןוא ;עריירב-סעלעב ןוא טצעל ןיוש
 -נייק ךיז ןוא ןעמוקוצסיורא טשינ ףא םיא ןופ טשטעווקראפ גנע טליפרעד
 עטקיטשראפ ןוא ןטעב ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא ,ןעוועטאר וצ טשינ לָאמ
 טשינ עגאל ןַײז לָאז ,יסָאיײװעקנאי ,רענעי זא ,ןגיילקעווא םינונכאט
 ליטש קידנענַײט ,ןגראוורעד ןלעװ טשינ ןקירעביא םוצ םיא ןוא ןצונסיוא
 ;ןכָארבעג ןוא

 א ןַא ךָאד טעליוק ריא ...ריא יו אזא ?יסָאיײװעקנאי בער ,שטַײטס --
 ?טַײקכעלשטנעמ ?טַײקשידַיי זיא ּווװ ...רעסעמ

 ,לקנעב ןוא טרָא ןַײז ןופ ןבייהפוא ךיז יסָאיײ-וװעקנאי טגעלפ טלָאמעד
 ןעגנולדנאהרעטנוא יד טריפעג טָאה ןוא ןסעזעג רעַירפ זיא רע ןכלעוו ףא
 טינ טייטש רע ךַײלג ,טלאק ןָאט גָאז א ןוא ,ןברָאק ןַײז ,טנעילק ןַײז טימ
 רעדָא ָאי סָאד רע טעװ יצ ,סנייצלא םיא זיא'ס ךַײלג ןוא טפעשעג ןיא
 ;ןכאמ טינ

 ןוא .!טינ ןעמ ףראד ?!טינ טייטשאב'מ ..טינ זיא ?טינ טניול'ס --
 ךָאנ ןוא ,?"הקזחה-די, ןיא ןכוז סע ןעמ לָאז ,טַײקשידַיי ךעַײש זיא סָאװ
 ,רָאטנַאק ןיא ,ָאד לַײװ ,םייהא םיא וצ ןעמוק ןעמ לָאז טַײקכעלשטנעמ
 םענעי ביוא--- ,ןעלזאג א ,ָאי-- רע זיא ,טפעשעג ןגעוו ךיז טלדנאה'ס ּווו
 ןקַייפ-טידערק-טשינ א טידערק ןבעג ביוא ןוא ןָאט עװיוט א ןלעװ
 א ןָא רעדָא טימ ןעליוק טסייה עטָאלב רעד ןופ ןּפעלשסיורא םיא ןוא
 ...רעסעמ

 .םאבמאר םענופ טסאפראפ ,רעפייס א :
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 "אב ענַײז ףא ןיגנַײא טזומעג טָאה'מ ןוא ןעגנּוװצעג ןעוועג זיא'מ
 טשרעמיולק אזא ,םענייא אזא ןעװעג עדאווא זיא ייװ ןוא .ןעגנוגניד
 רָאטנָאק ןיא םענעי וצ ןעמוקנַײרא סָאװ ,ןיסָאי-װעקנאי ןופ םענעפלָאהעג
 -עביוהעגפוא ןא טימ ךָאנ לסיב א ןוא רעמיטנגיײאי-עסַײמ ךָאנ רע טגעלפ
 -עגסיוא ןא ,שטנעמ בלאה ןיוש רע טגעלפ ריא ןופ סיורא ןוא ,ּפָאק םענ
 .טזָאלעגּפָארא ךיש ןציּפש יד וצ ןגיוא יד טימ ןוא רעטלטַײב

 -עג טלמעד רעשטנעל םעכָאנ טָאה ןיסָאי-װעקנאי םעד טָא וצ ,טָא ןוא
 ךיז ףליה ךָאנ ןוא ןייגוצרעבירא ,רעבשאמ עשיומ ,רעוװש ןַײז ןטאר
 .ןדנעוו

 -ראפ ןעוועג ךיוא יוזא ןיוש זיא רעבשאמ עשיומ ...ןגָאז וצ גנירג'ס
 עליפא סָאװ ,רָאטנָאק ערענעלק עדעי יװ ,ןיסָאיוװװעקנאי אב טקידלוש
 ןוא רערעסערג רעמ רעד וצ ןעמוקוצנָא טיינעג יז זיא ןטַײצ עטוג ןיא
 -לאה רעַײנ א ךָאנ ןזיוואב ךיז טלָאװ רע ןעוו ,רעבָא טציא .רערעכַײר
 דנאטשמיא טינ זיא רע זא ,טסּוװאב ןיוש זיא ןעמעלא ןעוו ,טציא--- עָאװ
 טציא-- ,סעוויוכלאב עניילק יד ןופ רעטלעג עניילק יד עליפא ןקעד וצ
 זא :רָאנ יו ,ןשטַײטסױא טזָאלעג טשינ שרעדנא ךיז ךוזאב ןַײז טלָאװ
 עמ ןעוו ,ןטלאה סעגאל עניוזא ןיא עלא סָאװ אב ,ַײברעד ןיוש טלאה'ס
 -יווקיל וצ יו ,ךאז אזא ןופ עליפא ןדייר ךיז טזָאל עמ ןוא ץלא ףא טייג
 סָאד ןצנאגניא רעדָא .הד ,ןפיוא רעדנא רעדָא אזא ףא טפעשעג סָאד ןריד
 ןײגּפָא ןיילא ןוא טלעג סיורג טימ ףעטוש א ןעמענַײרא רעדָא ,ןטערטּפָא
 ןוא ןטנעצָארּפ עניילק טימ ,רעטלעטשעגנָא ןימ א ןרעוֶו ןוא טַײז א ןיא
 .עייד רעניילק א טימ

 -וועקנאי וצ ןזָאל ךיז ןענאטשאב רעבשאמ עשיומ זיא ךָאד ןוא ,ָאי
 ןטגנערטשעגנָא-קראטש ןייק ןופ טשינ ןָאטעג רעבָא רע טָאה סָאד ...ןיסָאי
 ןוא ןדנעטשמוא עלא אב ןעוועטאר ךיז טבערטש סָאװ ,שטנעמ א יװ ,ןליוו
 טגייל עמ סָאװ ,ןעלטימ-- עטכעלש רעדָא עטוג-- ענייק ףא טשינ טקוק
 טַײקירעבאלש ןופ רָאנ ,ןיינ -- ,קענוטאר ןַײז בילוצ ןעמענוצנָא רָאפ םִיא
 -- סנייצלא ןיוש םיא זיא'ס סָאװ ,שטנעמ א יװ ,טַײקנזָאלעגּפָא אזא ןופ ןוא
 .ןעילאט א יצ רעטער א יצ

 ...ןיסָאי-װעקנאי וצ ןַײז לָאז ,טוג ?רע טגָאז ,ןיסָאי-וװעקנאי וצ ,אה --
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 -סיוא לאלכיב טלָאמעד ןיוש טָאה רעבשאמ עשיומ :ןבעגוצ ָאד ףראד'מ
 ןוא טנערבעגרעביא ּפָאק ןיא סעּפע םיא טָאה'ס סָאװ ,רענייא יװ ןעזעג
 ןָא רעדיילק ענַײז םיוק טריר ,ןָא םיא טייג ,טעשעג'ס סָאװ ,ץלא סָאװ
 .קיייפ-םענפוא טשינ זיא רע לַײװ

 טָאה רע ּוװ ,בוטש ןיא גנוריפוא ןַײז ןופ ןעז טנָאקעג סָאד טָאה'מ
 ןייק ,עלעטיג בַײװ ןַײז טימ טינ עליפא ,םענייק טימ טַײצ עטצעל יד
 -סיוא םיא ןענַײז ליומ ןופ רעטרעוװ יד ךַײלג ,טדערעגסיוא טינ טרָאװ
 טפאשניוועג א טכאמעג רָאג ךיז רע טָאה דייר טָאטשנָא ןוא ,ןענורעג
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 -ייוװצ א אב לָאמא ,רענייא אב לָאמא ןקור ךיז ,טנעוו יד אב ןענאּפשוצמוא
 ..ייז טימ ןטפעשעג עמייהעג-טנעָאנ סעּפע טאהעג טלָאװ רע ךַײלג ,רעט

 לָאמטּפָא טַײצ עטצעל יד טגעלפ רע יװ ,ןעז טנָאקעג ךיוא טָאה'מ
 עלא ּוװ ןוא טסעג ףוא טמענ'מ ּוװ ,טרָאד ,לאז םעניא ןעשזדנָאלבראפ
 א רענייא אב ןוא סעקשזעטס טימ טגיילעגסיוא ןענַײז לָאּפ ןופ ןטַײז ריפ
 רע זא יוזאַיו ןוא ,סיירג יד שטנעמ א קילדעװ ,לגיּפש א טייטש טנאוו
 ,לגיּפש םענעי טָא ןעגנאגעגַײבראפ זיא ןוא ןריצאּפשמוא טרָאד טגעלפ
 טשינ ךיז ןעזרעד םיא ןיא ךיז ,ןטלאהראפ לָאמאטימ ךיז רע טגעלפ
 ןדמערפ א ףא יוװ ,ךיז ףא טקוקעג טָאה רע ...ןקערשרעד ךיז ןוא ןענעקרעד
 ..והיוטאה-םעליוא ןופ ןעמוק םעצולּפ טעזרעד'מ סָאװ ,אזא ףא יװ ןוא
 ,קיניזמוא בלאה ,טלאטשעג ןַײז ףא ןקוק ןוא ןייטש עלַײװ א טגעלפ רע
 וצ טרעהעגפוא ךיז ךעלעמאּפ-ךעלעמאּפ טָאה רע זיב ,קיטנעהּפָא בלאה
 ןענאּפשקעװא רעדיװ טרָאד ןופ ,טייהרעטכארטראפ ,יוזא ןוא ,ןקרעמאב
 .ןקערשרעד ךיז רעדיוו ןוא ןעזרעד רעדיוו לָאמאטימ ךיז ןוא

 -פוא טַײצ עטצעל יד ךיז טָאה רע יוזאיו ,ןעז טפראדאב ךיוא טָאה'מ
 -יימ ,ןטסטלע ןטימ רעבָא רעקירעד ,בוטש ןופ ךעלקינייא יד טימ טריפעג
 .ןגאלשנַא ךיז םיא טימ טגעלפ רע ןעוו ,ןעלרע

 ןטקנערקעג א םיא ןיא קידנליפ ,ןעלרעיימ ןופ ןטלאהעג רעייז טָאה רע
 רעהא זיב ןעמוקעגרָאפ זיא בוטש ןיא סָאװ ,םעד םעלא ןיא רעמענלײטנָא
 .רָאפ רעטַײװ ךיוא טייטש'ס סָאװ ןוא

 -ּפָא לרעיימ טגעלפ לָאמ רעדעי סָאװ ,קילב ןיא ןעזעג סָאד טָאה רע
 טשינ לָאמ רעדעי ןוא ,ןענעגעגאב םיא טימ ךיז טגעלפ רע ןעוו ,ןדנעוו
 ןופ ּפמָאל רעד יו ,קידנעעזוצ ,ראצ ןופ ןרערט טימ רָאנ ,ןקידייל טימ
 .ךיז ןשעלסיוא אב טלאה ןוא ןיוש טקנאצ קילג קינָאגנאל סנדייז ןַײז

 טלָאװ רע ךַײלג ,טלעטשעגּפָא טלמעד טפָא םיא טָאה רעבשאמ עשיומ
 -סיוא ןוא ןקוק ,ןבַײלב ןייטש טגעלפ רענעי .ןגָאז וצ סעּפע טאהעג םיא
 ..טינרָאג ,ןיינ,-- טימ דימָאט סע ךיז טָאה טזָאלעגסױא רעבָא ,ןטראוו
 גערפ םענעגָארטראפ א רעבשאמ עשיומ טגעלפ "?לרעיימ ,וד זיא'ס ,אה
 םיא רע טָאה ,ָאי ןעוו ןוא ,טנעקרעד טינ ןעלרעיימ טלָאװ רע ךַײלג ,ןָאט
 -רָאג א טימ ןוא ןָאט טעלג םעניילק א רָאנ ףא יװ ,טפראדאב טינ רעמ
 .ןעמוקּפָא םיא טרָאװ ןקידנגָאז-טשינ

 עטצעל יד טָאה רעכלעוו ,ןרעטלא טימ ךיוא יוזא ,ןעלרעיימ טימ יוזא
 -רעבייא ןטרעדנוזעגּפָא ןַײז ןיא קירוצ ךיז ,ענעסאכ רעד ךָאנ ,טַײצ
 םיא וצ סָאװ ןוא ,ןזיועג בוטש ןיא ךיז ןעו ןטלעז ,ןבילקראפ לביטש
 רעבָא ,ןייגפורא ,ןעװארּפ ןכוזאב עטפָא טלָאמעד רעבשאמ עשיומ טגעלפ
 טָאה גנאגּפָארא םאב ַײס ,גנאגפורא םאב ַײס ןוא ,ןעמאז טינ ךיז גנאל
 ,סָאװ בילוצ ןוא סָאװ ךָאנ ,קידנסיוו טשינ ,טעדאשטראפ יוװ ןעזעגסיוא רע
 .םענעי וצ טפראדאב טָאה רע ,ךעלטנגייא

 ךיז טגעלפ רע ּוװ ,רָאטנָאק ןיא ךיוא עבלעז סָאד ןוא ,בוטש ןיא יוזא
 רָאנ ,קיסעמלגער טשינ ,סָאבעלאב א ךעלנייוועג יו טשינ ,לָאמעלא ןזַײװ
 רעדנא ןא וצ טדנעוװעג לָאמעלא ךיז טָאה רע .ןעָאש ענעדיישראפ ןיא
 ,ןרעפטנע ןזיוואב טָאה רענעי רעדייא ןוא ,עגארפ א טימ ןטלעטשעגנָא
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 ןיא רעטרעוו עבלאה טימ ןטגערפעג םעד ןוא טעװערעקענּפָא ךיז רע טָאה
 .טזָאלעג ליומ

 רע זיא טַײצ עטצעל יד זא ,טַײװ יוזא ...ןגָארטעצ רעייז ...ןגָארטעצ
 ןיא ןטלאהעג רָאנ ,ןסעזעגנַײא טינ טרָא ןייק ףא לָאמנייק רָאטנָאק ןיא
 ,טרָאד ןופ ןוא ,עטלעטשעגנָא יד וצ רעמיצ-םענפוא ןַײז ןופ ןייגמוא ןייא
 יוזא ;טשינרָאג ,טרָאד טשינ ,ָאד טשינ קידנפראד טשינ ,קירוצ ,רעדיוו
 -סױרא-רָאטנָאק ןכעלנייוועג םענופ ריט יד לָאמניײק טָאה רע זא--טַײװ
 רעד וצ ןפָארטעגנָא דָארג רע טָאה לָאמ רעדעי ןוא ,ןענופעג טשינ גנאג
 -קרעמפוא םיא טָאה'מ זא ןוא ,ןסָאלשעג קידנעטש זיא סָאװ ,ריט-רעטניה
 -עלאב ,ןענאדכרוד טשינ ..ָאד טשינ, ןבעגעג גָאז א ןוא טכאמעג םאז
 ?ןענאדכרוד טשינ עקאט ,ןיינ ,ךא, :ןָאט ּפאכ א ךיז רע טגעלפ --"...סָאב
 ןעוו ןוא ,טזָאלעגסיױרא טינ טנעה יד ןופ עקמאילק יד רע טָאה ךָאד ןוא
 ןוא ,ןעמענּפָארא סע רע טגעלפ ,ןסָאלשראפ לטייק ןפא ןעוועג זיא ריט יד
 ךיז רע טָאה ,טשינ לָאמנייק טייג רענייק ןענאווכרוד ,טרָאד ךרוד עקפאד
 ...טכאמעג גנאגסיורא ןַײז טציא

 ,טציא ךיז רע טָאה אזא טָא ןוא ..ןגָארטעצ רעייז ...ןגָארטעצ ,ָאי
 -דנעטשראפ ןוא ,טזָאלעגקעװא ןיסָאי-װעקנאי וצ ,עצייא סמעדייא ןַײז טיול
 ָא-אזא ןיא ,טראוועג םיא ףא טָאה'ס גלָאפרעד א ראפ סָאװ ,ןיוש ךעל
 .םענעי וצ קידנעייג עגאל

 ןעוו ןוא ,רעוװעשויעמ רעמ ןוא רעקַיור רעמ א עליפא ןעוו ,ריד לָאמ
 -וועקנאי וצ טלָאװ ייווצ טימ רָאנ ,ּפָאק ןייא טימ טשינ שטנעמ א עליפא
 טָאה'מ סָאװ בילוצ ,טנעקרעד ךַײלג רענעי ךיוא טלָאװ ,ןעמוקעגנָא ןיסָאי
 אב ,ָאד טארפיב ...טשטעווק ךוש רעד ּוװ ןוא ןטָארטעגרעביא לעווש ןַײז
 יסָאי-װעקנאי זא ,טגינעג טָאה קוק רעניילק ןייא סָאװ ,רעבשאמ עשיומ
 ןיש זיא רעבשאמ עשיומ טַײװ יוװ ןוא טלאה'ס ּוװ ,ןעזרעד ךַײלג לָאז
 .געוו ןקידלזאמילש ןפא

 ןוא ןיסָאי-װעקנאי וצ רָאטנָאק ןיא ןַײרא זיא רעבשאמ עשיומ רָאנ יו
 ןבַײלב ןלעװ טלָאװ ןוא ןעיניא ןקיטיײנ א טָאה רע יוויוזא זא ,ןטעבעג
 יד ןַײז טוג יוזא יסָאי-װעקנאי לָאז םורעד ןוא ,םיא טימ גיוא ףא גיוא
 ,ןרעטש טינ לָאזמ ,ןעמענפוא טינ םענייק עלַײװ א ןוא ןסילשראפ ריט
 יד ןסָאלשראפ ןיילא ךַײלג טָאה ןוא ןָאטעג סָאד טָאה יסָאי-װעקנאי ןוא
 טרָא ןא ןעמונראפ טָאה רע רָאנ יו ,רעבשאמ עשיומ טָאה יוזא -- ,ריט
 יד ןיא ךיז אב ןכוז ןעמונעג סעּפע ,ןיסָאי-װעקנאי ןגעקטנא לקנעב א ףא
 ...סענעשעק

 ןעמוקסיורא טעװ רע רעדייא ,עליישטאפ ןַײז טפראדאב טָאה רע יצ
 ךיז טָאה רע סָאװ ,ריּפאּפ א סעּפע טכוזעג טָאה רע יצ ,ןעיניא ןַײז טימ
 רע ןכלעוו ,סנאלאב א ןופ עיּפָאק ןימ א-- ,רעהא קידנעיײג ,טײרגעגנַא
 זא ,ןגַײצרעביא ךיז לָאז רענעי זא ,ןיסָאי-וװעקנאי ןזַײװאב טלָאזעג טָאה
 --דעמַײמ ןַײז זא ןוא גנונעדרָא ןיא ,םעשאהיךערָאב ,םיא אב זיא ץלא
 ,ןעוועג םעריוג טָאה טַײצ ערעווש יד רָאנ זא ןוא ,ןקידניזראפ וצ טשינ
 ןעמונעג ךיז טָאה רע רָאנ ,יוזא יצ יוזא-- :ןעמוקנָא ןזומ טציא לָאז רע
 ןיא ךָאנרעד ,ענעשעקיםעזוב ןיא טכוזעג רעִירפ ,ןטַײז עלא ןיא ןעיירד
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 עליפא ךיז טָאה רע ןוא ,טשינרָאג לָאמנייק טלאה רע ּוװ ,ןשאט-ןזיוה יד
 טשינ טרָאד טָאה רע יצ ,ןָאט וצ קוק א ,לקנעב ןַײז ןופ ןביוהעגפוא
 ...עטכוזעג סָאד ןגיל

 טקוק יסָאי-װעקנאי יו ,קידנעעזוצ ,ןרָאװעג לוולּוװעמ דלאב זיא רע
 ,םענייא ףא יװ ,דַײלטימ ןקיליב טימ ןָא בייהנָא םוצ ךַײלג םיא ףא ןיוש
 ןַײז ןזַײװסיױרא טשינ ליװ ןוא עלַײמ רעד ןיא ןטלאה ךיז טניימ סָאװ
 ךיז ןענָאק טשינ ןופ ןוא ,ןַײא טינ םיא ךיז טיג'ס רעבָא ,טַײקנריױלראפ
 .ןריולראפ ןוא טלמוטעצ רעמ ךָאנ רע טרעוו ,ןשרעהאב

 ןעוו ,ןזיוועגסיורא דלאב עקאט ךיז טָאה גנולמוטעצ סרעבשאמ עשיומ
 רע סָאװ ,ןיסָאיײװעקנאי ראפ ןגיילסיוא ,קידנעלמאטש ,ןעמונעג טָאה רע
 ,ךעלגעמ זיא'ס ביוא-- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ןטעב ןעמוקעג זיא רע .,ליוו
 ןלעװ ןטפעשעג יד זיב ,טַײצ לקיטש ןיילק א ףא רָאנ עמוס עסיוועג א
 ןקידרעַירפ ןטימ ןעמאזוצ דנאטשמיא ןַײז טעװ רע ןוא ,ןרעסעבראפ ךיז
 ..דנאטשמיא ןַײז סיװע ג טעװ רע ...ןרעקמוא ןקיטציא םעד ךיוא וויוכ
 ןייק ןופ זא ,ןגָאז רע לי ךָאנ ןוא ,ָאי ..טשינ קעפָאס ןייק רָאג זיא'ס
 ...ןדייר טינ ליוו רע -- ,טשינ טציא רע טדער עָאוװלאה רעד ראפ ןטנעצָארּפ
 לפיוו ,ןבעג וצ טיירג זיא רע זא ,טסייה סָאד ןוא ,ןלעטש טינ ךיז טעוװ רע
 טייצס ביוא ןוא ןַײא טייג רע ביוא ,ןעגנאלראפ ןיילא טעוװ יסָאי-װעקנאי
 ...ןענירדניא רָאנ םיא

 טָאה רע ןעוו ,רעבשאמ עשיומ ,ןָאטעג טַײקשיראנ א עדאווא טָאה רע
 טינ רָאג ןוא גנאג ןייק טינ'ס ...טינ רע טדער ןטנעצָארּפ ןופ זא ,טגָאזעג
 ןוא סעגאל ףא ןוויימ אזא טימ טינ טלדנאה'מ ןעוו עליפא ,רעכיוסיעסַײמ
 ,רעו עדאיל א ךָאד טייטשראפ סָאד לַײװ ;יסָאי-װעקנאי יװ ,ןכאז ףא
 -עביא טינ טשטצווק'ס ןעמעוו ןוא עלַײמ רעד ןיא סעמעעב זיא'ס רעװ זא
 ,עמרָאנ רעד ןופ רעמ ןבעג וצ ןַײז םיקסאמ טינ סיוועג טעװ רעד ,סקיר
 ,ןטנעצָארּפ טימ טינ ךיז טפראוו'מ ...םיכוטָאב ראפ טלעטשעגנַײא זיא סָאװ
 רעד ,ןצעזנָא ווערע טשינ טלאה ןוא רעלדניווש ןייק טינ זיא'ס רעװ ןוא
 ,רע טעװ ,םעד אב טינ ביוא לַײװ ,םענַײז ףא טייטשאב ןוא ךיז טגניד
 .ןרעדנא ןא אב ןעִילעג ןגירק ,רעכיז

 טָאה--..ןרעק ןיא רָאנ ,ָאד טייג ןטנעצָארּפ ןייק ןיא טשינ ,ןיינ --
 ןימ א ,טרָאװ א ןטימניא ,ןרעבשאמ עשיומ קידנרעהסיוא ,יסָאי-װװעקנאי
 ,טלעטשעגנַײרא גנוקרעמאב עקיטַײז

 ,עלילָאכ ,זיא יסָאי-װעקנאי ?עשז סָאװ !ןרעק ןיא עדאווא ?ןרעק ןיא --
 ןיש טלדנאה רע ןעמעװ טימ ,רעבשאמ עשיומ ןיא ,םיא ןיא קעּפוסעמ
 טימ ,קנאד יײז טָאג ,רעהא זיב ךיז טָאה רע זא ,טסייוו ןוא גנאל יוזא
 ,רעהעג'ס יװ ,טלדנאהעגסיוא ןעמעלא

 םיא ןוא ןגָאלשעגרעביא דייר יד יסָאי-װעקנאי םיא טָאה -- ,ןיינ --
 -רָאג זיא רע זא ןוא זייב ןייק טינ ,עלילָאכ ,טניימ רע זא ,טרעכיזראפ
 ןייק טינ טציא ןליּפש ןטנעצָארּפ זא ,רָאנ טניימ רע ...דעשיוכ טינ טשינ
 ,שינערָאװאב ןייק זיא ןעמָאנ ןטוג א טימ שטנעמ א ךיוא זא ןוא ,עילָאר
 יװ ,ןטַײז עלא ןופ ןגָארטעג רעהא זיב טָאה'מ ןעמעוו ,רעד עליפא לַײװ
 -ַײז ןעלסקעוו סמענעי לַײװ ,ןעמענ ןטע בעג םיא ןוא ,ךעוטָאב ןטוג א

24--9 544 



 זיא טלעג :רעגערט יד ָאטינ ןענַײז טציא זיא ,םינָאמוזעמ יו ,טנארוק ןענ
 ,טינ טביילג'מ ,סיורא טינ טנעה יד ןופ סע טזָאל'מ ,סעווישכ סיורג ןיא
 .ןביילג וצ רעוװש עקאט זיאס לַײװ

 קַיורמוא רעבשאמ עשיומ טָאה-- ?יסָאיװעקנאי בער טדער סָאװ --
 .ןבעגעג גערפ א טרעדנּוװראפ ןוא ןָאטעג בייה א ךיז לקנעב ןופ

 רעהעג סָאװ ןוא ..לאלכיב טניימ רע ,םיא טינ טניימ רע ,עלילָאכ --
 ןטפעשעג ןייק טכאמ רע .טגנעעג ךיוא טציא רע זיא ,ןיסָאי-װעקנאי ,םִיא
 סָאד יא ,םאנסיוא ןא ןיא רָאנ זיא ,טכאמעג ָאי טלָאװ רע ביוא ןוא .טינ
 .ןענערָאװאב טוג ךיז :גנידאב א טימ ךיוא

 ,טלמוטעצ שטָאכ ,רעבשאמ עשיומ טָאה--?לשַאמעל ,סָאװ טימ --
 .טליצ יסָאי-װעקנאי ןיהּוװ ,ןעזרעד ךָאד

 יז סָאװ ףא ןוא ןעמוקניהא טעװ עָאװלאה יד ןיהּוװ ,ןסיוו טימ --
 .ןרעװ טצונעגסיוא טעװו

 ?טסייה סָאװ --
 ףליה וצ םענעי ןבעגעג טרעוװ עָאװלאה יד ביוא זא ,טסייה סָאד --

 סָאװ ,רעד זיא ,טינ ביוא ןוא .עסייטכאמ זיא ,ןדָאש םוצ טינ ךיז ןוא
 -יומ ,ךָאד טייטשראפ רע .עײדרעסָאכ א-- טציא טארפיב ,לָאמעלא --- טיג
 א ןיא יװ ןעקניזראפ סָאװ ,סעָאװלאה ןאראפ ןענַײזס זא ,רעבשאמ עש
 יז לָאז ,ןַײרא ןיהא טיג'מ סָאװ ,סָאד זא ,סיורג וצ זיא ךָאל יד :בורג
 .םענעי טינ ןוא ךיז טינ זיא'ס ...ןליפראפ

 ?רע טדער שינערָאװאב א ראפ עשז סָאװ ןופ זיא --
 ,ןעז ,טפעשעג ןטימ ןענאקאב טלָאװעג ךיז ,ןעמעלא ראפ ,טלָאװ רע --

 ףא ןוא ןקעטש וצ טרָאד טָאה רעמיטנגייא רעד לפיוו טימ :טלאה'ס יו
 ביוא ,טניולעג טלָאוװס ביוא ,טלמעד ןוא .קילעטשרעטניה רע זיא לפיוו
 םעד וצ ,יסָאי-וװעקנאי ,רע טלָאװ ,ןכאמ טזָאלעג ךיז טלָאװ טפעשעג סָאד
 .ףעטוש א יװ ןענאטשעגוצ

 ןוא ןבעגעג ּפאכ א ךיז רעבשאמ עשיומ טָאה--!טינ סָאד ,ןיינ --
 -וועקנאי ךיוא זא יא ,ןיילא ךיז יא ,ןָאטעג גָאז א ןסָאלשטנא לָאמאטימ
 .ןרעהרעד סָאד לָאז יסָאי

 ?טינ סָאװ --
 ,רעדניק יד טימ ףעטוש ,בַײװ ןטימ ןעמ זיא ףעטוש ...סעפטוש --

 ָאטיצס ,ןיינ .םענייק טימ רעמ רעבָא ,טָאג טימ ,ףָאסעל ,רע זיא ףעטוש
 ...ןדער וצ סָאװ ןופ

 ןבָאה עדייב ןוא ,ןָאטעג גָאז א יסָאי-װעקנאי טָאה -- ,טינ זיא ,טינ --
 ןענַײז ןעגנולדנאהרעטנוא יד לַײװ ,ןביוהעגפוא ךעלקנעב יד ןופ ךיז
 ...ביײהנָא םוצ ךַײלג ןיוש ןרָאװעג ןסירעגרעביא

4 * 8 

 א ןוא לגילפ רעבָארג א ןעוועג זיא רעקידמעראברעד ילאצ סעמכאמ
 -לעוו ,טַײלעמערָא טימ ךיז ןייגאב ןטכעלש ןַײז ראפ רעטמעשראפ-טכעלש
 ןוא ;ןטנעצָארּפ עשירעסַײראב-סיורג ראפ טלעגניילק ןעַײל טגעלפ רע עכ
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 ץוכ סָאװ ,ץערָאהמא רעדליוו א ןעוועג ךיוא ,םעד ץוכ ,זיא רע סעמכאמ
 רע טָאה-- ,ףעלאיץעמָאק ןייק טסּוװעג טינ טאמיק רע טָאה ןכאזיטלעג
 טינ טירטוצ ןייק לָאמנייק ,ןיסָאי-װעקנאי וצ יװ ,בוטש אזא ןיא םורעד
 -עּפָא-טלעג ןגעוו טלדנאהעג ךיז טָאה'ס ןעוו ,ָאי --- רָאטנָאק ןיא .טאהעג
 קידנסיוו ,רעבָא .עכעלנע ןוא טיפָארּפ ,ןריּפאּפ ,סעיצקא ,ןסרוק ,סעיצאר
 טשינ לָאמנייק ךיז בוטש ןיא ןיסָאי-וװעקנאי וצ רע טָאה ,טרעוורעדנימ ןַײז
 .ןזיוועג

 -עּפש געט עקינייא טימ ,ןגרָאמירפ א םענייא ןיא טָאה רע עשז ביוא
 טביולרעד ָאי ךיז ,ןיסָאי-װעקנאי אב ךוזאב סרעבשאמ עשיומ ךָאנ רעט
 רעקיטכיוו א רָאג זא ,ןעמיס א זיא ,ןטערטרעבירא לעוװש סיסָאי-וװעקנאי
 .ןסיוטשעג וצרעד םיא טָאה ןעיניא

 -ענאלפ-יולב ןיא ןעוועג ,ירפרעדניא לָאמ עלא יװ ,זיא יסָאי-וװעקנאי
 טימ ןדנובעגרעטנוא ךאווש ,סעלָאּפ ענעמונעצ סָאװטע טימ ,טאלאכ םענעל
 .טאלאכ רעד יװ ,ףָאטש ןבלעז ןופ לטראג א

 רע סאשעב סָאװ ,דלעפ א יװ סיורג ,בוטשיסע ןיא ןסעזעג זיא רע
 --ןרינאלּפ וצ טאהעג ןעניז ןיא יז רע טָאה ,רעיומ םעד טיובעג טָאה
 -אב ןוא ןטסעמ ,ןייגוצמוא ,גנּוױב רעד סייב ,ךָאנרעד ,ריּפאּפ ףא רעירפ
 וצ טרעגאב רע עכלעוו ,גנעל יד ןוא טיירב יד סעכַאלעמלאב יד ןזַײװ
 עשיריווג ענַײז ןופ רענייא ןעוועג ךיוא ,וועגא ,זיא סָאד סָאװ ןוא ,ןבָאה
 סנייא ןַײז םיא לָאז רעמיצ-סע סָאד רָאנ ,עלא יװ ,ןרעמיצ עלא :ןזירּפאק
 רעד וצ טסאּפעגוצ ןוא .סעכמיס ףא ןוא טסעג ראפ ,םיא ראפ -- טָאטש ןיא
 רעילָאטס ןקידנעטשאב םאב טלעטשאב רע טָאה רעמיצ םעד טָא ןופ סיירג
 קיסַײרד ףא ןוא טיירב יד ןשטנעמ ףלעווצ-ןעצ א ףא שיט םענעבמעד א
 ךיז רע טָאה עכמיס א סייב ןוא ,סיירג עכעלנייוועג ןַײז -- גנעל רעד ןיא
 ןרעװ רעגנעל לָאמ ייווצ טאמיק ןוא ןקורעצ טזָאלעג

 םוצ קע ןייא ןופ סָאװ ,שיט םעד טָא אב ןסעזעג זיא יסָאי-װעקנאי
 סָאד טָאה ךעלנייוועג לַײװ ,ןעַײרשרעבירא טפראדאב ןעמ טָאה ןטייווצ
 םענייא אב ,ראווָאמאס ןקידוז א אב ןסעזעג זיא רע .טכיירגרעד טינ לָאק
 א רענייא :טצונעג ןטַײצ ענעדיישראפ ןיא טָאה'מ עכלעוו ,ַײרד יד ןופ
 ,רעטייװצ א ;רָאי ץנאג א ףא ,לאזקָאװ א ףא יװ ,רענעשעמ א ,רעכיוה
 סָאװטע ,רעטירד א ןוא ,ךעסיײּפ ףא-- שעמ ןופ ךיוא ,סיירג עבלעז יד
 ןַײװ ףא-- ,עכמיס ענעביוהעג א זיא'ס ןעוו ,רעבליז ןופ רָאנ ,רענעלק
 .ןכָאק

 -פוא טעּפש ןגעלפ ענעגייא-בוטש ענַײז לַײװ ,ןיילא ןעוועג זיא רע
 ערעדנוזאב יד ןיא ייט יד ןעגנערב ייז ןעמ טגעלפ לייטנטסרעמ ןוא ,ןייטש
 םיא טימ ןעוועג זיא'ס .ןצאט ףא ,סעקינַײשט ערעדנוזאב ןיא ןעגנוניווװו
 -קעבאט סָאד לָאמא-- ןענידאב םיא טגעלפ רעכלעוו ,סערָאשעמ ןַײז רָאנ
 לָאמא ,ןגָארטרעטנוא עלעקנעב-סופ סָאד לָאמא ,ןעגנאלרעד עלעקשוּפ
 .ןכאז ערעדנא

 ,ןיסָאי-װעקנאי וצ ןַײרא טפראדאב טָאה רעקידמעראברעד ילאצ זא
 סיסָאי-װעקנאי וצ ןעגנאגעגוצ .ַײרפ קירעביא טינ טליפעג ךיז רע טָאה
 -מורא ךיז ןוא ןטלאהראפ לסיב א ךיז רע טָאה ,טַײז-ןסיורד רעד ןופ ריט
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 רע .קיצומש טינ ןענַײז ךיש ענַײז יצ ,גנונעדרָא ןיא רע זיא יצ ,טקוקעג
 רע רעדייא ,טכאמעג ןייר לגרָאג םעד ןוא טסוהעגסיוא ךיז טליפא טָאה
 .טנאּפשעגרעבירא לעווש יד טָאה

 קידנעייטש ,טציא רָאנ טשינ טלקנעוװקעג ןוא ןטלאהראפ ךיז טָאה רע
 לָאז יצ ,טכארטעג גנאל טָאה רע ןעוו ,רעִירפ ךיוא רָאנ ,ריט רעד ראפ
 .ןסילשאב טזומעג רעבָא ךיז טָאה רע .טינ יצ טיזיו םעד טָא ןכאמ רע

 ?עסַײמ יד זיא סָאװ --
 -יטש טָאה רעבשאמ עשיומ זא ,ןילאצ וצ ןגָארטרעד ךיז טָאה גנאלק א

 ןטפעשעג ענַײז עלא ןבירשעגרעביא ,רעִירפ טַײצ א טימ ךָאנ ,טייהרעל
 ...ןעמענ סמיוויורק ןוא סרעדניק ףא

 ןיילא זיא ילאצ יװ אזא ראפ רָאנ ,סעמע זיא'ס יצ ,טינ ךָאנ טסייוו'מ
 םילייק יד ןופ ןוא ןרעדורפוא םיא לָאז רע ,גונעג ןעוועג גנאלק רעד טָא
 .ןעגנערבסיורא

 ,ץעזנָא רעדעי ןופ קיטש א ןַײרא טּפאכ סָאװ ,ילאצ ,רע :טַײקינײלק א
 -נַײרא סעִימ יוזא ָאד לָאז ,טינ סעכַײש ןייק םיא וצ טָאה רע ןעוו עליפא
 ןזַײװאב טינ לָאז רע רָאנ טינ זא ,ןרעװ טעװעצירפעגּפָא יוזא ןוא ןלאפ
 -אנ טָאה רע עכלעוו ,סעָאװלאהילאב יד ןופ ןטלעג יד ןעוועטארסיורא
 זיא רע ןכלעוו טימ ,טלעג ןגייא ןַײז עליפא רָאנ ,רעבשאמ עשיומ טעיאר
 .ןּפאכוצסיורא טינ םיא ,סופ ןטמעלקראפ א טימ יװ ,ןקעטש ןבילבעג

 -- .ןעלדיז ןייא ןיא ןטלאהעג ךיז ןוא טגָאזעג ךיז רע טָאה -- !עפ --
 זיא רע טניז סָאװ ,םיא ראפ טינ רעבָא ,ןעמעלא ראפ קעסייא ןא זיא סָאד
 טנָאקעג טינ ןוא ןפָארטעג טינ םיא טימ סניוזא ךיז טָאה ,ילאצ -- רע
 .ןפערט

 -נבַײלב ךאוו ןוא ,ןפָאלשנַײא טנָאקעג טינ רע טָאה רעגרע סיורג ןופ
 ,ןזָאלסױרא םורב ןדליו א סעּפע לָאמעלא רע טגעלפ ,טכענ עצנאג קיד
 .גנילצולּפ ןָאט סיב א רעצעמע םיא טלָאוװ'ס ךַײלג

 -עלא ךיז טעב ןקידרעבינגעקטנא ןופ בַײװ סָאד טָאה -- ?יסָאװ ?אה --
 ?טגנילק'מ ?יסָאװ -- .יירשעגסיוא ןַײז ןופ עטרעטיצרעד א טּפאכעגפוא לָאמ
 ?טנערב'ס

 !טינ טנערב'ס !טנערב סָאװ ?טנערב רעוו --
 ?וטסַײרש עשז סָאװ --

 ףערב ךיא --
 ?סָאװ ,ּוו --
 ילאצ טגעלפ -- ,קעסייא ןַײד טינ ,ךאז ןַײד טיצס ,ףָאלש ,ףָאלש --

 ענַײז ןיא ןשימ ךיז ןזָאל טינ יז ןוא ןקייוראב בַײװ ןַײז ןפיוא ןַײז ףא
 רעקידנציז א ,ןבַײלב ךאוו רעטַײװ ךיוא טגעלפ רע ןיילא ןוא .ןטפעשעג
 טימ סיורא רעדיו רע טגעלפ טַײצ וצ טַײצ ןופ ןוא ,רעקידנגיל א רעדָא
 .סיב א ןופ יװ ,םורב א

 -עריוכשערָאמראפ א ןעגנאגעגמורא רע זיא גָאטאב ןוא .טכאנאב יוזא
 עליפא ןלייט ךיז טלָאװעג טשינ ןוא ,ליומ ןסָאלשעג בלאה א טימ ןוא רעט
 עריומ ,ןָאיראמש םעלָאש א טימ יװ ,רעלקעמיטלעג ןכַײלג"ןַײז יד טימ
 ךָאנ טָאה רע זיב ;ןטלאה עצייא ןא ךיז ייז טימ ןוא ןעיורט ייז קידנבָאה
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 ןא ךָאנ ןיסָאי-װעקנאי וצ קעוװא ןיא ןוא ןסָאלשאב ךיז ןטכארט ןגנאל
 .עצייא

 -רעד ןיסָאי-װעקנאי וצ ךיוא זיא יצ ,סנטשרע :ןסיוװ טלָאװעג טָאה רע
 םיא סע ךיז טזָאל יצ זיא-- ָאי בוא ,סנטייוצ ;גנאלק רעד ןעגנאג
 יִצ ;רעכַײלג ראפ רע טלאה סָאװ זיא ,ָאי רעדיװו ביוא ,סנטירד ;ןביילג
 ,רע ןעוו ,טָארקנאב ןרעלקרעד ןייל א ךיז רעבשאמ עשיומ ןזָאל לָאז'מ
 םעד ןפיולראפ םיא ןעמ לָאז יצ ,ןיינ יצ ;ןלעװ טעװ ,רעבשאמ עשיומ
 ,סעוויוכלאב יד ןעו ,יײז ןעוו ,ןרעלקרעד ךיז ןעגניוװצ םיא ןוא געוו
 א ןאראפ ןענַײז ןטַײקכעלגעמ ןוא ןעלטימ ,עשַאקשינ ...ןעניול סָאד טעװ
 ןטעבסיוא ךיז טעװ רע רעדייא ,ןָאט סיוטש ןטצעל םעד םיא לָאז עמ ,ךאס
 ,סיוטש ןפא ןטכיר ךיז ןוא

 וצ ןַײרא זיא רע ןעוו ,ןָאטעג גָאז א ילאצ טָאה -- ,ןגרָאמ-טוג א --
 ,ײט רעד אב ןפָארטעג םיא ןוא רעמיצ-סע ןטסּוװאב ןיא ןיסָאי-װעקנאי
 -יא ןגרָאמטוג םעד טָאה רע זא ,ערָאװס א .שיט ןסיורג ןופ ןָאנבױא םאב
 יד ַײשּפָא סיורג טימ טָאה רע ןעוו ,טשרעוצ :;לָאמ ייווצ טרעזאכעגרעב
 רעד סעמכאמ ,טרעהרעד טשינ םיא טָאה'מ ןוא טנאּפשעגרעבירא לעווש
 ןיא יסָאי-וװעקנאי ּוװ ,טרָא סָאד ןוא ,טַײװ וצ -- שיט רעד ,סיורג וצ רעמיצ
 ןעוו ,לָאמ עטייווצ סָאד ןוא ;ןכיירגרעד וצ טשינ ,ןסעזעג קע ןטייווצ םאב
 -וועקנאי ראפ טנעָאנ רָאג ןיוש ךיז ןוא ןעמוקעגרעטנוא רעטנעענ זיא רע
 .טלעטשעגרָאפ ןיסָאי

 סָאװ ,יסָאי-וװעקנאי טרעפטנעעג םיא טָאה -- ,רָאיײ-טוג ,ןגרָאמ-טוג --
 ראפ סעּפע טאהעג וצרעד ךָאנ טָאה ןוא ייט רעד טימ ןעמונראפ ןעוועג זיא
 רע טעװ סָאװ -- ,טקוקעגנַײרא טָאה רע ןכלעוו ןיא ,רעפייס א ןגיל ךיז
 ?ירפ יוזא ןגָאז

 --סערָאשעמ ןַײז וצ טדנעװעג יסָאי-װעקנאי ךיז טָאה --!לטפעש --
 יד ןטלאהעג טָאה סָאװ ,םאט רענעגָאלשעגוצ ,רעקיטכיזצרוק-קראטש א
 -- .עלסימָאראק עמורק א יװ ,ןגיובעגרעביא סקניל ףא רעּפרעק טַײז עטכער
 ,לטפעש ,ייט ןָא סיג

 -ּפַא ילאצ ךיז טָאה -- ..ןעקנורטעג ןיוש טָאה רע ...קנאד א ,ןיינ --
 יו ,זיוה אזא ןיא ןַײז שימייה טשינ ןופ ןוא ץערעכערעד ןופ טגָאזעג
 טגָאזעג ילאצ טָאה -- ...טפעשעג ןגעוו ןעמוקעג זיא רע -- ,סיסָאי-וװעקנאי
 -- .סערָאשעמ ןפא טכאדראפ טימ קוק א סעּפע טּפאכעג טָאה עסַײמסײב ןוא
 רע טָאה--,גיוא ףא גיוא ,ךעלגעמ ביוא ,ןדערעביא טלָאװעג טָאה רע
 טירטעג יצ ,ןיסָאי-וװעקנאי אב טגערפעגנָא ךיז יו ןוא טגָאזעג רעטַײװ
 .ןטיה םיא ראפ ךיז ןעמ ףראד רעשפע רעדָא ,רענידאב ןַײז רע

 טימ ַײברעד ןוא ןיימ סילאצ ןענאטשראפ יסָאי-וװעקנאי טָאה -- ,ןיינ --
 ןעוועג טלָאװ רענעי ךַײלג יװ ,רענידאב ןַײז ןופ טקוקעגקעווא לטיב סיורג
 ,ןדער ץלא ,ןגָאז ץלא געמ עמ ןעמעוו ראפ ,גנוצ עמוטש א ,ַײכלאב ןימ א
 ,עריומ םוש ןָא

 רעטקַיוראב א ןיוש לָאמ סָאד ילאצ טָאה -- ,ןגערפ טלָאװעג טָאה רע --
 ןטערטרעביא ןענאטשאב רעשפע יסָאי-װעקנאי טלָאװ יצ -- :ןָאטעג גָאז א
 ןוא לָאמש טלאה סָאװ ,ןטקידלושראפ א םענַײז םענייא ןופ ןעלסקעוו יד
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 ..עטײלּפ ןכאמ ,ךעלגעמ ,ןגרָאמ-טנַײה רע טעװ ,טסעומש עמ יװ ,סָאװ
 --,ןבעגעגוצ רעביד-יידעקיךָאט עקאט ,דלאב רע טָאה -- ,ךעלדנעטשראפ
 ליפ א ראפ ןרעװ ןבעגענּפָא ןעלסקעוו יד ןפראד ,עקיזיר א זיא'ס יוויוזא
 .טעמסאכעג ןענַײז ייז לפיוו ףא ,םוכס ןרענעלק

 ףֹא ןלאב רעד זיא רעװ ןוא ,רעטקידלושראפ רעד סע זיא רעװ ןוא --
 ?ןעלסקעוו ענַײז

 עקאט זיא ןלאב רעד ןוא ,רעבשאמ עשיומ זיא רעטקידלושראפ רעד --
 .ילאצ -- רע

 ?סָאד רע טוט סָאװ בילוצ ןוא --
 רעייז ךיז ןגָארט'ס .!טפעשעג בילוצ ?"סָאװ בילוצ , טסייה סָאװ --

 ...רעבשאמ עשיומ ןגעוו ןעגנאלק עטוג ןייק טשינ
 ...עבארעדא ךָאד זיא ?ןיכָאל זיא --
 ,ןלעטשנַײא ןווּורּפ ןגעווטסעדנופ רע ליװ זיא --
 ?טסייה סָאװ --
 ,שלאפ ןלעטשסיורא ךיז ןלעװ ןעגנאלק יד ביוא זא ,טסייה סָאד --

 ןענַײז ייז ןכלעוו ףא ,םוכס ןרענעלק א ראפ ןעלסקעוו יד קידנפיוק זיא
 ,טרעקראפ ,עשז ביוא ...דיישרעטנוא םעד ןענידראפ רע טעו ,ןבעגעגסיורא
 ןיא יו ,רע טריקיזיר ,רע טוװוּורּפ ,עליימ זיא -- סעמע ןענַײז ןעגנאלק יד
 .טרָאק א ןיא יװ ,טליּפש עמ ןעוו ,ןטפעשעג עלא

 -אצ טניימ סָאװראפ רעבָא -- ,ןָאטעג גָאז א יסָאי-וװעקנאי טָאה -- ,ָאי--
 טשינ ןיילא ןוא רעלעטשנַײא רערענעלק א זיא ,יסָאי-װעקנאי ,רע זא ,יל
 .טנאקיזיר ןייק

 זא ,טניימעג רָאנ טָאה רע ..רע ןָאק עדאווא ...רע זיא עדאווא --
 זיא רעשפע ...ןָאט וצ םעד טימ ןבָאה ןלעװ טינ יסָאי-װעקנאי טעוו רעשפע
 קירב רענרעזַײא ןא ףא ןייג רע ליוו רעשפע ...קעסייא ןייק םיא ראפ סָאד
 זא ,ערָאװס א ,עליפא ןיוש טגָאזמ סָאװ ,אזא טימ ןדניב טינ ךיז ןוא
 עדמערפ ףא ןטפעשעג יד ןבירשעגרעביא טייהרענעטלאהאבסיוא טָאה רע
 ,ןלָאז סעָאװלאה-לאב ענַײז ןופ רענייק זא ,יוזא טנרָאװאב ךיז ןוא ןעמענ
 ,ןרירנָא ןענָאק טשינ ייז ןופ רָאה ןייק ,"ןלעטש ,, ךיז טעװ רע סאשעב
 .םעדָאפ ןייק

 לקנעב ןופ קיורמוא ךיז יסָאי-װעקנאי טָאה--?ןעמ טסעומש יוזא --
 -ַײװ רע טָאה -- !יוזא -- .טרעדנּוװראפ ןָאטעג גערפ א ןוא ןבעגעג בייה א
 רעבשאמ עשיומ ןגעוו עידעי יד טָא זא ,ןעזעג טָאה'מ ןוא ,טגָאזעג רעט
 עליפא םיא ןוא טריפעגסיורא עכונעמ רעקידנגרָאמירפ רעד ןופ םיא טָאה
 .ןבַײלב טרָא-ץיז ןַײז ףא טרעטשעג

 -אוועמאט ןַײז וצ ןָאטעג דנעוו א לָאמאטימ ךיז רע טָאה -- !לטפעש --
 ,ןגָארטראפ בלאה ,קירעפעלש בלאה ןענאטשעג זיא סָאװ ,סערָאשעמ עט
 זיא ,טסעומשעג ךיז ןשיװצ ןבָאה ילאצ ןוא יסָאי-װעקנאי סָאװ ,סָאד ןוא
 ןגילפ יװ רָאנ ,רעיוא ןַײז וצ טכיירגרעד טָאה ןוא ןעגנאגעגנָא טשינ םיא
 יַסָאי-װעקנאי םיא טָאה -- !לטפעש -- .טעמושזעג ךעלטַײװ ץעגרע ןטלָאװ
 רענערָאװעג-ליק סָאװטע ןוא רענעקנורטעגסיוא-בלאה רעד ףא ןזיװעגנָא
 ...סייה ךאמ ...סיגרעד -- .ייט
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 -עגסיוא טציא טָאה יסָאי-װעקנאי סָאװ ,םעד ןופ טפלעה זא ,ערָאװס א
 ןעוו ,טלמעד ךָאנ ןסיוטשעג ךיז ןוא טסּוװעג רע טָאה ,ןילאצ ןופ טרעה
 רעלק א ןוא ןיילא ךוזאב ןטצעל סרעבשאמ עשיומ ךָאנ ןבילבעג זיא רע
 --טפלעה עטייווצ יד רעבָא ...קע םאב ןיוש טלאה רענעי :ָאי זא ,ןָאטעג
 ןוא ןראנסיוא טכארטראפ םורא-ןטניה טָאה רעבשאמ עשיומ זא ,םעד ןגעוו
 -- ןפיוא םענַײּפ-טשינ ןוא ןשיטַײלמוא אזא ףא סעוויוכלאב ענַײז ןייגמורא
 ,טרעדורעגפוא טציא םיא טָאה סָאד ןוא ,סַײנ א םיא ראפ ןעוועג זיא סָאד
 טכאמעג םיא ןוא לקנעב ןופ ןביוהעגפוא ,דנאטשדור ןופ טריפעגסיורא
 םיא טָאה סָאד ...ןָאנבױא ןצנאג םאב ,שיט ןופ טיירב רעד ןיא ןענאּפשמוא
 לעפאב א טימ לטפעש סערָאשעמ ןַײז וצ ןָאט דנעוו א ךיז טכארבעג ךיוא
 טינ רע טָאה ןסעמערעדניא ןעוו ,ןסיגרעד יז ,ןכאמ וצ סייה ייט יד םיא
 םיא ןוא טכארבעגפוא םיא טָאה סָאװ ,סָאד רָאנ ,טאהעג ןעניז ןיא יז
 רעטרעוװ עקידנגלָאפ יד-- ,ןילאצ ראפ יװ ,ךיז ראפ רעמ -- ןעגנּוװצעג
 :ןעגנערבסיורא

 טניימ רע ביוא ,רענעי ,סעָאט א טָאה רע -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ןיינ --
 טימ ביוא ,ןיינ ..טַײל ןבַײלב ךָאנ ןוא ןעיירדסיוא ךיז ןפיוא אזא ףא
 לָאז עמ ,ןטעב ךיז טמוק ןוא טכעלש טלאה רעטקידלושראפ א ביוא ,ןטוג
 א זיא ,דעמַײמ ןופ ןכערב טינ ןוא ןצראוושראפ טינ םענָאּפ סָאד םיא
 ,ןעלדניװשּפָא --- יוזא רעבָא ..סָאד ןעמ טוט זיא ,עסייטכאמ זיא ,עווצימ
 א ,ןיד א ָאד זיא ףורעד-- ןעמענאב ןוא ןראנסיוא ,טַײז א ןופ ןייגראפ
 ןיוש טָאה'מ ...טכירעג רעשַיױג א ָאד ךיוא ףָאסלָאקפָאס זיא ףורעד ,ןעַײד
 .ןיינ ...עצייא ןא ייז טימ ךיז טוט'מ ןוא ,עניוזא ןעזעג

 -- ,דייר סיסָאי-וװעקנאי ןטימניא טּפאכעגנַײרא ךיז ילאצ טָאה -- ,ָאי --
 ןעמ ןָאק יוזאַיו ?טכירעג ןראפ ןזַײװרעד סָאד ךיז טזָאל יוזאיו רעבָא
 בילוצ סיורא טיג רעטקידלושראפ רעד סָאװ ,ןעלסקעוו יד זא ,ןזַײװרעד
 זא ןטפעשעג יד רעביא טבַײרש רע ןעמענ סעמעװ ףא ,ענעי לדניווש
 טָאה רע רעדייא ךָאנ ןוא רעִירפ ןופ ךָאנ קידלוש ייז רע זיא טשרעמיולק
 זא ,ןעמ טזַײװאב יוזאיו-- ,ןעִילעגנָא סעוויוכלאב ערעדנא עלא אב ךיז
 ,םינאמז עשירעלדניווש עקידרעִירפ ףא טלעטשעגסיוא ,ןעלסקעוו יד טָא
 זיא ןבַײרשרעביא ןטימ קעסייא רעצנאג רעד זא ןוא טכארטעגסיוא ןענַײז
 ?עגרָאפינאמ ןוא רעכאמ-רעכאש

 טָאה'מ .ןיוש טסייוו'מ -- .טרעפטנעעג יסָאי-וװעקנאי טָאה -- ?יוזאיוו --
 טשינ ןיוש טָאה רענייא אזא ןוא ,טכאמעגכרוד לָאמ ןייא טשינ ןיוש סָאד
 עטסיזמוא ףא טריפעגרעביא םיא טָאה'מ ןוא ,ןטינשעגּפָא טכעלש לָאמ ןייא
 ..רעטצנעפ ענָאיזאק עכיוה יד ןיא טסעק

 -נאי יװ ,ןעזרעד טָאה רע ןעװ ,ןָאטעג גָאז א ילאצ טָאה -- ?יוזא --
 זיא רע לײטנָא ןקיטכיט א ראפ סָאװ ןוא טריסערעטניראפ זיא יסָאי-וװעק
 יד ןגָאלשוצסױרא ףא ,סעליוכעיילאב רעסיורג א יװ ,ןעמענ וצ טיירג
 ןסיוועג ןפא ןזָאל ךיז טעװ רענעי ביוא ,רעבשאמ עשיומ ןופ טַײקכעלגעמ
 ַאי ךיז טזָאל'ס זא ,יסָאי-װעקנאי טרעלק ,סע טסייה ,זיא ?יוזא -- .געוו
 טניימ יװ :ןגערפ סעּפע ךָאנ םיא אב רע ליװ ,יוזא ביוא זיא ...ןזַײװרעד
 ךיז רע טעװ רעשפע לַײװ ,ןטראווסיוא ךָאד ָאיאזא ןעמ ףראד יצ ,רע
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 ךעלגעמ ,םיא זיא סָאװ ,קנאדעג םענופ ןגָאזּפָא ךיז טעװ ןוא ןעקנעדאב
 ןזיא יצ ,ןיינ יצ ..טינ ךָאנ טסייוו'מ -- ןעמוקעגפוא טינ ךָאנ ךעלגעמ ,ָאי
 טכער יד ןבָאה ןלָאז סעוויוכלאב ענַײז זא ,גנאלק רעד ןיילא גונעג ןיוש
 -ייכש רעטַײװ רָאג ןיא טניוו רע עליפא ביוא זא ,יוזא ןרָאפראפ וצ םִיא
 םיא וצ טנעָאנ ןוא ןקוקעווא םיא ןופ רע לָאז ,קנאדעג ןקיזָאד ןטימ סענ
 ,שירכָאס יצ ,ןיד ןטיול סָאד זיא יצ ,ילאצ ,טניימ רע ...ןייגוצ ןלעװ טשינ
 ,טָארקנאב ןיילא ךיז טרעלקרעד רענעי רעדייא ,טכער ןעמ טָאה יצ ןוא
 סָאװ ,סָאד ןָאט ןלעװ וצ ןזָאלרעד טשינ ןוא וצרעד ןעגניווצ וצ םיא
 ,ןיילא ךיז ןוא ןדָאש וצ םענעי--ּפָא לָאמא ןעוט עגאל אזא ןיא ןשטנעמ
 ?אה ,עוויוטעל טינ ךיוא-- טגָאזעג סָאװרָאנ ָאד טָאה יסָאי-װעקנאי יװ
 ?רע טניימ יו

 עדאווא ןוא ןעמ געמ עדאווא !שירכָאס עדאווא !ןיד ןטיול עדאווא --
 ,טגָאזעג טינ ץעגרע ןיא ךָאד זיא'ס לַײװ ,ףורעד טכער יד ךיוא ןעמ טָאה
 ןוא ןייג ןגעקטנא םיא וטסלָאז ,עָאר א ןָאט ריד ליו רעצעמע ביוא זא
 זיא---?"וגרהל םכשה ,ךגרהל אבה, :טרעקראפ ..עָאר יד ךיז ףא ןטעב
 ןייק רָאג ןיוש זיא םענעי ףא ןעוו ,לאפ רעד ךָאד זיא ָאד ןוא .טגָאזעג
 עמ ביוא ,ןַײז טעװ סענָאמכאר רעטסערג רעד ,טרעקראפ .טינ סענָאמכאר
 -וועקנאי טָאה -- ,סיוא טינ טכאמ'ס ..ןבָאה סענָאמכאר טינ םיא ףא טעװ
 רָאנ זיא'ס סָאװ-- ןרעלקרעד וצ רעטרעוװו עטצעל ענַײז ןעמונעג יסָאי
 ,רָאג ךעלגעמ ןוא ..עגָאכ א זיא ,טגנילק'מ זא ,סנטשרע ,לַײװ :גנאלק א
 ראפ ץערעט א ןבָאה וצ יידעק ,גנאלק םעד טזַאלעג ןיילא טָאה רענעי זא
 זא ,ןגָאז ןענָאק ךיז ןוא רעשיוי םענערָאװעג-עילאק ןוא ןטאברעשטש ןַײז
 ךיוא יוזא ןיוש םיא טלאה'מ דלאביוו ןוא יװַײס ןיוש טגנילק'מ דלאּביוו
 ןא ףא ןעלדניוש טינ עקאט רע לָאז סָאװראפ זיא ,לדניווש ףא קיייפ
 -ראפ זיא ןעמָאנ ןַײז ןוא ןסירעגרעטנוא ןיוש רע זיא יװַײס לַײװ ,סעמע
 -ראפ'מ ,ףראד'מ סָאװ ,סנטַײצאב ןעוט סעוויוכלאב ןעוו זא יוזא ...טקעלפ
 ,לרעראנעג סָאד ןריפסיוא טינ םיא טזָאלרעד'מ ןוא געוו םעד םענעי טפיול
 -לאב םעד ,םענעי רעקירעד ךיוא יא ,ןיילא ךיז טלמעד ןעמ טעוװועטאר
 -- ,ןדַײנשּפָא טכעלש רָאג ,טגָאזעג יװ ,רע ןָאק ךאז אזא ןופ סָאװ ,רעװָאד
 ..עוויוט ןַײז רָאג ,ןעמעלא ראפ ,זיא'ס זא יוזא

 -מאל סיסָאי-װעקנאי ראפ טּפאכעגנָא ךַײלג ילאצ ךיז טָאה -- !?יוזא --
 םענעי ראפ ןוא עווצימ א רָאג ,ךעלטנגייא ,זיא'ס זא ,עָאצמאה רעשינַאד
 סָאד לָאז רע ,ןזָאלרעד טינ ןוא ןסױטשנַײרא בורג ןיא םיא עוויוט א
 ?עקאט -- .ןָאט ןיילא

 ,ןעמ געמ --?"ם"וכע יניד יּפ-לע , יא ,"לארשי יניד יּפ-לע, יא ,ָאי --
 ןָאטעג גָאז א יסָאי-וװעקנאי טָאה -- ,רעשיוי א ךיוא זיא'ס ןוא ,ןעמ ףראד
 ןעניפעגסיוא ןבעגעגנַײא םיא ךיז טָאה'ס סָאװ ,ןופרעד ןדירפוצ ןוא טסעּפ
 ןא ןַײז וצ סיוא יז טעז קוק ןטשרע ןפא סָאװ ,ךאז אזא ףא רעטעה א
 ...סענָאלזאג טימ טצענערג סָאװ ,עלווא

 ןשידַיי ןטױל יא ? ;םיא עגראה ןוא ךיז רעדעפ ,ןענעגראה ךיד ליוו'ס רעװ ?
 .ןשידַיי-טינ ןטיול יא ,ןיד
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 רעד אב ןענאּפשמוא טרעהעגפוא עליפא רע טָאה טַײקנדירפוצ ןופ
 ןַײז וצ ןעמוקעג קירוצ זיא רע זא ןוא ...ןָאנבױא םאב ,שיט ןופ טיירב
 סָאװ ,ײט זָאלג ענעקנורטרעד-טשינ יד ןבעגעג ּפאט א טָאה ןוא טרָא
 טָאה ,טכאמעג סייה רעדיװ ןוא ןסָאגרעד םיא טָאה ,סערָאשעמ ןַײז ,לטפעש
 ...ןעמ געמ עדאווא , :ןילאצ ראפ יװ ,ךיז ראפ רעמ רעדיוו ןָאטעג גָאז א רע
 .?סעיידאהי-לָאכעל

 יד ןיא ןסעגראפ ןיוש ןבָאה ,יסָאי-װעקנאי ַײס ילאצ ַײס ,עדייב
 ןוא ,ןפיוק וצ טאהעג עיידעב טינ טָאה רעטשרע רעד עכלעוו ,ןעלסקעוו
 ,ןופרעד --יסָאי-װעקנאי :ענעדירפוצ עדייב .ןפיוקראפ וצ -- רעטייווצ רעד
 -אב טָאה רע סָאװ ,עידעי א טכארבעגנַײרא בוטש ןיא םיא טָאה'מ סָאװ
 ;ןײטשּפָא טינ ןוא סרוק ןיא ןַײז וצ לאלכיב יידעק ,סישייר ,ןסיוו טפראד
 עִידעי יד בוא ,ףראד'מ סָאװ ,ןעמענריפ ןענָאק וצ יידעק ,סנטייווצ ןוא
 ןעמוקעג סָאװ ,םעד ןופ---ילאצ ךיוא ןוא ;סעמע ןזַײװסיױרא ךיז טעװ
 ,ןסיוו טשינ ןופ טגרָאזאב ןוא רעטקידיײלאב רעמאזנייא ןא רע זיא רעהא
 -עכּוװ עקירעיגנאל ןַײז םיא טָאה סָאװ ,םעד ןגעק ןטערטוצסיורא יוזאיוו
 -סיורא ןַײז יצ ,ךיוא ןסיוו טשינ ןופ ןוא ,ןגָאלשעצ גנוראפרעד עשיר
 ןגָארקעגנַײרא טָאה רע זא ,רעבָא טציא-- ,ןצונ ןעגנערב טעװ גנוטערט
 ךיז רע טָאה ,ןיסָאיוװעקנאי ןופ רעשכעה אזא ןוא שינעביולרעד אזא
 רע סָאװ ,סָאװ ,ןטריסערעטניראפ אזא טימ לסקא אב לסקא טליפרעד
 יא דאצ ספעטוׂש ןַײז ןופ םיא ףא טראוו ,ןָאט טינ טציא ןיוש טעװ
 .גלָאפרעד רעטרעכיזעג ךיוא יא ,עציטש יא ,גנומיטשטימ

 לוטש ןַײז ףא ,שיט םאב ןעיירדמוא םעד ךָאנ ,ךיז טָאה יסָאי-װעקנאי
 טָאה רע סָאװ אב .,סָאד ןצעזוצרָאפ עיידעב קידנבָאה ,טצעזעגקעווא קירוצ
 ןעקנירט ייט רעטַײװ -- ,ןזיוואב םיא וצ ךיז טָאה ילאצ רעדייא ,ןטלאהעג
 ןילאצ ןעניד טפראדאב טָאה סָאד ןוא ,רעפייס ןַײז ןיא ןקוקנַײרא ךיוא ןוא
 זא ןוא טקידנעעג זיא ןיסָאי-װעקנאי אב טיזיוװ ןַײז זא ,ןעמיס א ראפ
 :וצרעד טיירגעג ןיוש ךיז טַאה ןיילא ילאצ ךיוא .ןייגוצקעווא םיא טַײצ'ס
 רעבָא ךיז טָאה .ןזָאלראפ בוטש יד ןוא ןענעגעזענּפָא ,ןבייהפוא דלאב ךיז
 ,רענייא ךָאנ ךיז טָאה לעוװש רעד ףא ןוא ,ריט יד טנפעעג טונימ רעד ןיא
 ילורס ןעװעג זיא סָאד ןוא .ןזיואב טסאג רעקידנגרָאמירפ ם ֹא
 ,לָאג
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 טניז ןוא ,טכוזאב טינ רעזַײה עשידיגענ ןייק גנאל ןיוש טָאה ילורס
 ערעייז לעווש ןייא ןייק רע טָאה ,ןיזול טימ ןעגנאגעגפיונוצ ךיז זיא רע
 ,טאלג טשינ ןָאטעג סָאד רע טָאה לָאמ סָאד ךיוא .ןטָארטעגרעבירא טינ
 .ןבירטעג וצרעד םיא טָאה עביס עקיטכיוו א לַײװ רָאנ

 עשיומ יידעק -- רענעי :ילאצ סָאװ ,ךעּפײה םעד טימ ןעמוקעג זיא רע
 .סיוטש םענופ ןטלאהוצּפָא יידעק -- רע ,ןָאט סיוטש ןטצעל םעד רעבשאמ

 ןַײז ךיוא קידנסיו ;לאלכיב טָאטש ןיא ךעיוק סיסָאי-װעקנאי קידנסיװ
 ןגעווּוצרעביא םינָאיניא-טלעג ןיא ןגיילקעווא ךיז ןָאק סָאװ ,טנאה ערעווש
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 .יד ןופ רענייא זיא יסָאי-וװעקנאי זא ,ךיוא קידנסיװ ;טױט רעדָא טיור ףא
 טלָאװעג רע טָאה -- ,טקידלושראפ שּפיה זיא רעבשאמ עשיומ ןעמעוו אב
 ָאד ךיז ,דאצ רעטריסערעטניראפ א יװ ,יסָאי-וװעקנאי טעװ יװ ,ןייגרעד
 יִצ ,ןשטעווקוצ ןלעװ ,ףעקייט ,ןיוש רעבשאמ עשיומ טעװ רע יצ :ןטלאה
 .עבלעז סָאד ןָאט ןטאר ערעדנא ךיוא ןוא ןטלאהּפָא לַײװרעד ךיז ,טרעקראפ

 זיא ,בוטש-סע ןיא ןיסָאי-וװעקנאי וצ ריט יד טנפעעגפוא טָאה ילורס זא
 -עג טלָאװ רע יװ ,לעװש רעד ףא ןבילבעג ןייטש עלַײװ עניילק א רע
 ןאּפש ןבראה א ןוא ןסָאלשאב רע טָאה ךָאנרעד .ןיינ יצ ןַײרא :טלקנעווק
 זיא'מ ּוװ ,טרָא ןא ןיא טמוק רע ןעװ ,טוט רע לָאמ רעדעי יװ ,ןָאטעג
 זא ,רע טזַײװאב ןענאּפש טרָאס אזא טימ ּוװ ןוא ןרעג קירעביא טינ םיא
 טימ ךיז טנכער רע זא ןוא ןָא טינ םיא טייג ןרעג טינ רעדָא ָאי סמענעי
 .ןליוו םענעגייא ןַײז טימ ןוא ןיילא ךיז טימ רעסיוא ,טינרָאג

 ןוא ,רעגייטש ןַײז יװ ,ןגרָאמ-טוג א ןָא שיט םוצ ןעמוקעגוצ זיא רע
 ןופ ,סָאבעלאב ןופ ןקרעמאב טכער טזָאלעג ךיז טָאה רע רעדייא ךָאנ
 ןיוש טָאה רעכלעוו ,ןילאצ ןופ ,ךעריוא ןַײז ןופ ךיוא יװ ,ןיסָאי-וװעקנאי
 טנעָאנ ןיוש רע זיא יוזא ,ןענעגעזעגּפָא ןוא ןבייהפוא ךיז עיידעב טאהעג

 ןיילא ךיז ,ןגיילרָאפ םיא לָאז'מ ,טראוועג טינ ןוא ,ןעוועג ראווָאמאס ןבעל !
 .ןסיגנָא ייט ןעמונעג

 -יולק קידנקוק טשינ ןוא ,ןגַײװש ליומ לופ א טימ ןעמוקעג זיא רע
 -ענּפָארא ןַײז רעטנוא ןופ ,םורא-ןטניה ,ךָאד טָאה ,םענייק ףא טשרעמ
 גיוא םעניא ,ןילאצ ךיוא יא ,ןיסָאי-װעקנאי יא ,עדייב ,קעשאד ןטקור
 ןשיוװצ סָאװרַאנ זיא ָאד זא ,טגָאזעגרעטנוא םיא טָאה שוכ ןַײז .ןטלאהעג
 ריא ןופ ןענַײז עדייב סָאװ ,ךאז א סעּפע ןרָאװעג טכאמענּפָא עדייב ענעי
 .עניול רעטוג ןיא ןוא טגיילעגפוא

 גָאז א לָאמאטימ ,ןילורס ןעזרעד ,יסָאי-וװעקנאי טָאה -- !טסאג א ,ָא --
 ןקיטשינ טָאה'מ ןעמעוו ראפ ,םענייא וצ יוװ ,ןָאט ןשיטָאּפש א טימ ןָאטעג
 ,ײשּפָא קינײװ רָאג ןוא סערעטניא

 ךַאנ ןָאטעג גָאז א לָאמאכָאנ רע טָאה-- ,ןעזעג טינ גנאל ןיוש --
 ךיז רעדָא טרעהעגנַײא טשינ רעטרעװ עטשרע ענַײז טָאה ילורס יו ,םעד
 .קידנרעה טשינ טכאמעג

 לָאמ ןטירד םוצ יסָאי-וװעקנאי טָאה --?זעגיוראב יוזא סעּפע סָאװ --
 עטייוצ ןַײז ךיוא ליוו ילורס זא ,ןעזעג טָאה רע ןעװ ,ןבעגעג גָאז א
 .ןזָאל רעיוא ַײבראפ גנודנעוו

 ערעשטצעוו יד םידיגענ ,עלילָאכ ,ןענָאק ?סָאװ זיא ,זעגיוראב זא ןוא --
 ?ןעיידראפ טינ

 טָאה'ס סָאװ ,ןופרעד טכאלעצ ךיז יסָאי-װעקנאי טָאה -- ,טאלג ,ןיינ --
 ןיא ןעװעג זיא רע .ןציירוצפוא ןילורס קורמ םעד ןבעגעגנַײא םיא ךיז
 ;ןצעזרָאפ טלָאװעג ןוא גנומיטש רעטוג

 ?זעגיור רעד זיא סָאװ ,ךָאד ןוא --
 ןופ קיליוװמוא ילורס טָאה-- ,ןיילא ךיז ףֹא רָאנ ,םענייק ףא טינ --

 .טעקורמעגסיורא ןּפיל יד ןשיװצ
 ?סָאװראפ --



 ,דיגָאנ א ןַײז וצ ךיוא ןעוועג טרעשאב טינ ריש םיא זיא טָא לַײװ --
 .ןעזרעד ץעגרע ןופ ןעמ טָאה

 ?רעוו --
 םוצ ןָאטעג זַײװ א ןוא ןביוהעגפוא טנאה א ילורס טָאה ---!רע --

 יו ,אזא אב ביוא :ןעז ןוא ןקוקּפָארא ןייא ןיא טלאה סָאװ !טָאג -- .למיה
 ןוא ,סע בַײלב םיא אב זיא ,טנוזעג וצ זיא ,טלעג ,ןיסָאי-װעקנאי אב
 --זיא ,ילורס יוװ ,אזא אב ביוא ןוא ...ןרעמ ןוא ןרעּפכורפ סָאד ךיז לָאז
 .םידיגענ וצ םידיגענ ןופ -- ןעמוקעג זיא'ס ןענאוונופ ,ןייג סָאד לָאז זיא ,ופ

 .ןָאטעג גערפ א יסָאי-װעקנאי טָאה -- ?טסייה סָאװ --
 ןוא טנאה א טקערטשעגסױא ילורס טָאה -- ,סעדייא ןַײז זיא טָא --

 .ןילאצ ףא ןזיװעגנָא
 ?טאהעג רע טָאה טלעג :ןגָאז רע לָאז --
 .טקיטעטשאב ילאצ טָאה -- ,טאהעג --
 טָאה רע -- ,ןבעגעגוצ ,קידנעלכיימש ,יסָאי-וװעקנאי ךיוא טָאה -- ,ָאי --

 ...טלעג ןגעוו טרעהעג סעּפע ךיוא
 -ַײװ ילורס טָאה --?ךעוטָאב א אב טגיילעגקעווא סָאד טָאה רע ןוא --

 .ןיסָאי-װעקנאי ףא טקוקעג טשינ ןוא ןילאצ וצ ןדער טצעזעגרָאפ רעט
 .טקיטעטשאב רעדיוו ילאצ טָאה -- ,ָאי --
 ?רעבשאמ עשיומ אב --
 .טגָאזעג ילאצ טָאה -- ,סעמע --
 עלא זא ןוא ןעמיוק ןכרוד טציא טילפ רעבשאמ עשיומ זא ןוא ,ונ --

 ךיוא זיא ,םיא טימ ןעמאזוצ ןעילפ ,טיורטראפ םיא ןבָאה סָאװ ,יד
 ?סעמע

 -ראפ ךיז רע טָאה דלאב רעבָא ,ןָאטעג גָאז א ילאצ טָאה -- ,סעמע --
 ,ןָאטעג טוג רע טָאה יצ ,ןעז וצ ,ןיסָאי-װעקנאי ףא ןָאטעג קוק א ןוא טּפאכ
 זיא'ס סָאװ ןגעוו ,ןופרעד ץיּפש א שטָאכ ןילורס טיורטראפ טָאה רע סָאװ
 .דייר יד ןעגנאגעג ייז ןשיװצ סָאװרָאנ

 טכער רע טָאה-- ,ןָאטעג גָאז א יסָאי-װעקנאי טָאה -- ,יוזא בוא --
 .ןלאפעגנַײרא טכער זיא רע לַײװ ,זעגיור ןפא

 .טגָאזעג ילורס טָאה --?רע טגָאז ,ןלאפעגנַײרא --
 ,ַאל ==

 ?עצייא יד זיא סָאװ ןוא --
 ןטסיירט טװּורּפעג יסָאי-װעקנאי טָאה -- ...ןדַײס ,עצייא ןייק זיא'ס --

 .סאּפש א טימ ןילורס
 .טגערפעגרעביא םיא ילורס טָאה -- ?סָאװ ןדַײס --
 -עגרעביא טלָאװ ןוא טוג יוזא ןעוועג טלָאװ רעבשאמ עשיומ ןדַײס --

 רעדָא רָאטנָאק ןַײז ,טפעשעג-טפאנ ןוא -ליוא ןַײז ןעמָאנ ןַײז ףא ןבירש
 -רעד ,ןטַײצ עטוג יד ןיא ,לָאמא ךיז טָאה רע ןכלעוו ,ףיוה ןשיצירּפ ןַײז
 .ןברָאװ

 טניימ ,ילורס ,רע טלָאװ ,ןָאטעג סָאד טלָאװ רענעי ביוא ןוא ,ונ --
 ?טנרָאװאב ןעוועג ,יסָאי-וװעקנאי

 .ָאי --
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 ...ןָאטעג סע רע טָאה ,יוזא בוא זיא --
 -עק-םעזוב ןיא טנאה יד ןָאטעגנַײרא לָאמאטימ ילורס טָאה -- ,טָא --

 -וצ ,ריּפאּפ-ןטקא ןגיוב עווָאברעה א ןעמונעגסיורא טרָאד ןופ ןוא ענעש
 -וועקנאי ראפ ךַײלג טָאה ןוא ןעמונעצ םיא טָאה רע .ןריפניא טגיילעגפיונ
 ןוא טעמסאכעג ,ןבירשעג ,טסקעט א ןָאטעג זַײװ א ןילאצ ראפ ןוא ןיסָאי
 יא יסָאי-װעקנאי יא ,עדייב זא סָאװ ןוא ,ןצעזעג עלא טול טלּפמעטשעג
 סָאװ ןיא ,סָאד זא ,ןרָאװעג רָאלק ךַײלג ייז זיא ,ןעזרעד סָאד ןבָאה ,ילאצ
 -עג א ןיוש טציא ןזיא ,טלפייווצעג ,טשרע טשרָאקָא ,רעִירפ ןבָאה ייז
 .טקאפ רענעעש

 ןכלעוו ,ךאמּפָא ןטימ ןזיוואבסיורא טציא ךיז טָאה ילורס סָאװ בילוצ
 רָאנ יצ :רָאלק טינ זיא-- ,ןליוהראפ ןיא ןטלאהעג רעהא זיב טָאה רע
 םיא וצ גנויצאב רעקידנצעשיגנירג ןַײז ראפ ןיסָאי-וװעקנאי ןלָאצ וצ יידעק
 -עד וצ זיולב םיא יידעק ןוא-- סעכָאלוצ ןוא קעזיוכ טימ -- ןבלעז ןטימ
 -וועקנאי א דלאביוו זא ,קידנעניימ ,טסנרע בילוצ יצ ,ןיינ יצ ;ןענעזגאר
 טָאה רעבשאמ עשיומ זא ,ןגַײצרעביא ךיז ןוא ןעז ןלעװ ילאצ ןוא יסָאי
 זא ,טנרָאװאב יוזא ךיז ןוא געוו םעד ןפָאלראפ ייז ,טציּפשעגרעביא ייז
 -ראפ ןַײז ףא ןגיילפורא טנאה ןייק ןענָאק טינ ןלָאז סעוויוכלאב ענַײז
 -- ןלָאצ וצ קיייפמוא ראפ ןרעלקרעד ךיז טעװ רע יװ םעד ךָאנ ,ןגעמ
 -מוא רעד וצ ןסיוטש וצ םיא סערעטניא םעד ןרילראפ םורעד ייז ןלעוו
 ,ןלאפ ןופ ןטלאהפוא םיא יידעק ,ןָאט ץלא ןלעװ ,טרעקראפ ןוא ,טַײקַייײפ
 ןופ יקָאנ סיורא ןוא ןרעװ טקידעשעג ןיילא ייז ןלעו שרעדנא לַײװ
 .ןקעטש וצ םיא אב ןבָאה ייז סָאװ טימ ,םעד

 ןטימ סיורא זיא ילורס סָאװ בילוצ ,רעדיוװ רימ ןגָאז ,טינ ןסייוו רימ
 טָאה יוזא ,ןעזרעד םיא ןבָאה ןילאצ טימ יסָאי-וװעקנאי זא רָאנ ;ךאמּפָא
 ןָא ןבילבעג זיא רעטייווצ רעד ןוא סאּפש רעד ןָאטעגּפָא ןטשרע ןופ ךיז
 ךיז ןרעדנא ןטימ סנייא עדייב ןבָאה טשרעוצ ןוא ,ליומ ןיא רעטרעוו
 .ןילורס ףא ןקוק ןעמונעג ליטש ךָאנרעד ןוא טקוקעגרעביא

 ,טַײז ןַײז ןופ ,ילורס ָאד טָאה --!םיא ףא יוזא ןעמ טקוק סָאװ --
 ראפ ייז טייטש רע ?יסָאװ-- .ןָאטעג גערפ א דיירפ-ןדָאש ןוא סאּפש טימ
 זיא ךאמּפָא רעד זא ,טינ ןעמ טביילג רעשפע רעדָא ?ןָא טינ דיגָאנ ןייק
 רע ןָאק ,עבארעדא זיא ,ונ זיא ?עמיסכ א--עמיסכ יד ןוא רעסעמע ןא
 -עדנא ןא רָאנ ,רע טינ זא ,ןעמ טלאה רעשפע יצ ...ןזַײװאב לָאמאכָאנ ייז
 יִצ ?םיא ראפ ןענערָאװאב ךיז ןוא ןּפאכסיוא טפראדאב טלָאװ רער
 ןעוו זא ןוא ,עדימ רעטוג ןייק ראפ טשינ לאלכיב סָאד ןעמ טלאה רעשפע
 ןטלָאװ ,ןילאצ א רעדָא ןיסָאי-װעקנאי א ,ייז טשרעוצ רָאפ סָאד טגייל עמ
 יד ןיא טנעה ערעשָאק יד טשיװעגּפָא ךיז ןטלָאװ ןוא טלקָאשענּפָא ךיז ייז
 ..?אה ..?סעלָאּפ ערעשָאק

 ,לוטש ןטימ ןָאטעג קור א ךיז ןסָאלשטנא יסָאי-װװעקנאי טָאה -- ..ָאי --
 -אצ טימ ךערּפשעג ןַײז ךַאנ טצעזעגקעווא טאהעג ךיז טָאה רע ןכלעוו ףא
 יײברעד קידנקוק טשינ ,ןילאצ ןבלעז םוצ עקאט ןבעגעג גָאז א ןוא ,ןיל
 ןבעל טָאיטָא ,ןעוועג טשינ שיט םאב טציא טלָאװ רענעי ךַײלג ,ןילורס ףא
 .טנעָאנ םיא

 שד שד שד



 א לָאמאטימ יסָאי-וװעקנאי ָאד טָאה -- ,ילאצ ,ןעקנעדעג רע לָאז ןוא --
 ךַײלג ,טַײז סילורס ןיא ןָאטעג טינ קילב ןייק רעדיו ןוא ןבעגעג גָאז
 -רעד ןרעיוא ענַײז וצ ןלָאז דייר ענַײז זא ,טנידראפ טינ טָאה רענעי
 ןזומ טציא ןיוש טעװ רעבשאמ עשיומ זא ,ןעקנעדעג רע לָאז -- ,ןכיירג
 -- ,םעדיָא טָא טימ-- ןצעמע ךָאנ טימ ןעמאזוצ רָאנ ,ןיילא טינ ןעמוקּפָא
 ןוא טַײז סילורס ןיא ןָאטעג דנעוו א ךיז לָאמאטימ ָאד יסָאי-וװעקנאי טָאה
 עליפא רָאלק ןוא רעקעש ךָאד זיא'ס-- ,ןזיװעגנָא רעגניפ א טימ םיא ףא
 -יײװ יסָאי-װעקנאי טָאה--?טלעג רָאג םעד טָא וצ טמוק יװ !דניק א ראפ
 -עגנָא טינ ןעמָאנ םאב םיא ןוא ןילורס ףא טלטַײטעג רעגניפ ןטימ רעט
 א יװ ?טנשראיעג ןעמעוװ ןופ ?ןעמונעג םיא וצ סע ךיז טָאה יו -- .ןפור
 ,םענייא ןדעי א ראפ ןזַײװרעד וצ ןַײז גנירג סָאד טעװ ךלימ רעד ןופ רָאה
 זיב ביײהנָא ןופ זיא'ס זא ,ןעיניא םעד טימ ןריסערעטניראפ ךיז טעװ סָאװ
 ןוא ,ןבעג וצ סָאװ טאהעג טשינ םענעי טָאה רעד זא :טכארטעגסיוא ףָאס
 סָאװ ,ַײרעראנעג ליוה זיא'ס זא ..ןעמענ וצ סָאװ טינ םעד אב--רענעי
 -שאמ עשיומ רעדורב רעסיוועג רעד ךיוא סעכַײש א רעכיז טָאה םעד וצ
 ,םיא םורא ךיז ןעיירד סָאװ ,יד עלא טימ ,קינעַיװצ-יסבאש רעד ,סרעב
 ףראד'מ סָאװ -- ,ןילורס ףא ןזיװעגנָא רעדיװ רע טָאה -- ,םעד ךיוא טימ
 ביוא ןוא ,טלעג רע טָאה יצ ,ןעז ,ןַײז קעדיוב ,ןָאט לסיירט א רָאג םיא
 ןוא סנַײז טינ סיוװעג ?ןעמונעג םיא וצ סע ךיז טָאה ןענאוונופ זיא ,ָאי
 ..ןגָארקעג ןפיוא ןרעשָאק ןייק ףא טינ

 --ןַײרא דייר יד ןטימניא ןיסָאי-װעקנאי ילורס ָאד זיא -- !!סובראט --
 וצ ךָאנרעד ,ןילאצ וצ רעַירפ רעגניפ א טקערטשעגסיוא רע טָאה -- !ריא
 ןוא רעשָאק ןופ טדער ריא-- :ַײברעד ןבעגעג גָאז א ןוא ןיסָאיײוװעקנאי
 ןופ קירוצ רעגניפ םעד טריפעג רעטַײװ רע טָאה --?ריא ?רעשָאק טינ
 .ןילאצ וצ ןיסָאי-װעקנאי

 יסָאיװעקנאי טָאה--?ָאד רע טוט סָאװ !סיורא !ןענאדנופ סיורא --
 עכלעוו ,בוטש ןופ טנעװ יד וצ ,ףרּוװרָאפ טימ יװ ,ןָאטעג דנעוו א ךיז
 ןבָאה ,טלאק ןבילבעג ןענַײז ןוא עּפצוכ סילורס ןופ סעדייא ןעוועג ןענַײז
 : .ןגיושעג ןוא טרעדיוורעד טשינ

 ךיז ןוא ןָאטעג גָאז א לָאמאכָאנ רע טָאה--?ָאד רע טוט סָאװ --
 א טָאה רע ןכלעװ וצ ,לטפעש סערָאשעמ ןַײז ןיא טנָאמרעד םעצולּפ
 לָאז ?רע טגַײװש סָאװ ?םעליוג א יװ ,רע טייטש סָאװ -- :ןָאטעג יירשעג
 ןגירשעג רעטַײװ רע טָאה -- ,ןפורנַײרא ,ןעגנערבנַײרא םיא ןוא ןפיול רע
 -גַײרא ןעז וצ טרעגאב טָאה רע ןעמעװ ,ןעמענ יד טסּוװעג טשינ ןוא
 .ןפורעג

 ןוא ,טנָאמרעד ךיז רע טָאה -- ...קינשטָאדוב םעד ...רעשטוק םעד --
 -ָאּפ םעד-- :ןפורסיוא רעטַײװ ךיוא רע טעװ דלאב זא ,טכאדעג טָאה'ס
 ...רָאטאנרעבוג םעד ...רעטסיימציל

 ףא רעגניפ ןטימ ןָאטעג זַײװ א רע טָאה -- !עסיפט ןיא !ןטייק ןיא --
 םיא רע טלָאװ ,ןָאק רע ןעוו זא ,טכאדעג טָאה'ס זא ,סאק אזא טימ ןילורס
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 -ראפ רענייב ןפיוה א ןיא ןוא טכאמעג שא וצ רעגניפ יד טימ רָאג ןיילא
 .טלדנאוו

 ?יסָאװ ?לגרָאג ןפא טמעראילעצ יוזא ךיז רע טָאה סָאװ !רעליטש --
 ?ןטָארטעגנָא עקטאינגאז רעקיליײה רעד ףא םיא טָאה'מ

 -פוא טינ יסָאי-װעקנאי טָאה -- !אזא ןעוועטשער !עסיפט ןיא !סיורא --
 .ןעמעראיל וצ ןוא ןסאק וצ ךיז טרעהעג

 ןוא ,ןָאטעג גָאז א רעטַײװ ילורס טָאה -- ,ןיילא טייג רע ,רעליטש --
 ףא ,לקנעב ןַײז ןופ ןבייהפוא טניימעג עקאט ןיוש ךיז רע טָאה ַײברעד
 ...רעבָא ,ןזָאל ךיז ריט רעד וצ ןוא ןעיירדסיוא ךיז ,ןסעזעג זיא רע ןכלעוו
 א םענייא ןעזרעד םעצולּפ רע טָאה יוזא ,ןָאט טלָאװעג סָאד טָאה רע יװ
 רענייק טָאה סאק סיסָאי-װעקנאי סייב ןוא למוט סיורג ןיא סָאװ ,שטנעמ
 יו ןוא טנפעעג רעמיצסע ןופ ריט יד טָאה רענעי יוזאיו ,טקרעמאב טינ
 .ןטָארטעגרעבירא יז זיא רע טקרעמאבמוא ןוא ליטש

 יװ סָאװ ,עלעטיג ,בַײװ סרעבשאמ עשיומ -- יורפ א ןעוועג זיא סָאד
 קידנבָאה ךָאנ ,רע טָאה יוזא ,ןעזרעד לעװש רעד ףא יז טָאה ילורס רָאנ
 לָאמאכָאנ ,קיליוומוא יו ,טציא סָאד ,ליומ ןיא ?רעליטש, טרָאװ סָאד
 :טרעזאכעגרעביא

 .עלעטיג ,בַײװ סרעבשאמ עשיומ ...רעליטש
 .ןעזרעד עלא יז ןבָאה טלָאמעד
 םענרעטופ ןטסעב ןיא :װעטמָאי ןיא ןָאטעגנָא ,יז ןעוועג זיא'ס ,ָאי

 -עגּפָא לסקא יד רעביא טַײװ ,רענלָאק םענלביוס ןטיירב א טימ ,לטנאמ
 -אב רעטופ ןבלעז ןטימ סעלָאּפ גערב יד ןוא לברא יד ךיוא ןוא ,טגייל
 .טמערב

 ריט יד טָאה יז סאשעב ,טרעהעג םיוק טָאה'מ -- ליטש ןַײרא זיא יז
 -עגנָא ,רעמיצ ןיא קידנעמוק ,טָאה יז ןעוו ,ליטש סרעדנוזאב ןוא ,טנפעעג
 .ןעלבצנאמ עדמערפ יד ןופ ענעצס רעטציהעצ רעד ףא ןפָארט

 ?ןעמוקעג יז זיא סָאװ --
 .טפעשעג בילוצ --
 ?יז --
 ןיא לָאמנייק טָאה סָאװ ,יורפ א ,יז :טקאפ א רעבָא ,ענושעמ .ָאי --

 טרָאס אזא ףא יז טָאה רענייק סָאװ ןוא טשימעג טינ ךיז ןטפעשעג סנאמ
 טציא זיא ,ןקיטכעמלופאב טנָאקעג טשינ ןוא טקיטכעמלופאב טינ סעכילש
 רעמ עליפא סָאװ ,ןעיניא ןא ןגעוו ןיסָאי-וװעקנאי טימ ןדיירעביא ןעמוקעג
 םעד ראפ ךיז ןעמענ סליאכיסעשייא עסעמע ןוא ןעיורפ עקיטכיט
 .ןטלעז

 וצ גנאג םעד טָא ןעמונעגריפ טָאה עלעטיג זא ,ןגָאז רעבָא ףראד'מ
 ,עפיירס א סאשעב שטנעמ א יװ ,טומ קירעביא ןופ טשינ ןיסָאי-וװעקנאי
 ,ןיינ ...ןָאק'מ לפיוו ,רעמ ןּפעלש טמענ'מ ןעוו ןוא ךיז ןרעמ סעכיוק ןעוו
 ןיוש םיא זיא'ס ןעוו ,דנאטש אזא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,רענייא יװ רָאנ
 ןיא ןעוועג זיא יז ..ּפָאק ןפא םיא טעּפאק רעַײּפ יצ רעסאוו יצ ,סנייצלא
 טָאה ךעלרעסיוא סָאװ ,רעבשאמ עשיומ ,ןאמ ריא וצ ךעלנע טארּפ םעד
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 טגעמעג ןיוש םיא ןעמ טָאה ןסעמערעדניא רעבָא ,רע -- ןעזעגסיוא ךָאנ רע
 ..ןבעג ןעמָאנ רעדנא ןא

 א ןזַײװ ריא ךיז טגעלפ טפָא ןוא ,ןגָאלשעג ,טליטשעג בלאה יז ךיוא
 -ירעהעג ריא טשינ ךַײלג ,עדמערפ א ,עטליקעגּפָא ןא ,ןגיוא יד ןיא רערט
 .רערט עקידנעטשבלעז א ,ןעמוקעג ןיילא ךיז ןופ יװ רָאנ ,עק

 ריא ןופ ןעיורפ עלא יװ ,םורפ ןעװעג גונעג ךיוא זיא סָאװ ,עלעטיג
 ,ןפָארטעג יז טָאה רעטכָאט רעד טימ ךָארב רעד יװ ,םעד ךָאנ זיא ,םאטש
 רָאג ךיז טלָאװ יז ךַײלג רָאנ ,רעמירפ טשינ ,ןיינ .ןרָאװעג םורפ רעמ ךָאנ
 טרעהעגפוא ריא טָאה יז סָאװ ,טלעװ רעד ןופ ןעמונעגסיורא
 ...ןייגנָא

 -פוא ךיז טָאה'ס ,ןעזעג בוטשיסע ןיא ןטלעז ןיוש סנטצעל יז טָאה'מ
 ךיז טָאה יז ןכלעוו טימ ,טַײקשיטאבעלאב ןיא טנאה ריא ןליפ טרעהעג
 -ראפ טציא עקיצנייא יד-- טסניד רערעטלע רעד ףא ןצנאגניא טזָאלראפ
 א עכלעוו ןיא ,ןכאז ערעדנא עלא ןיא ַײס ,ןפיוקנַײא םאב ַײס-- ענעבילב
 .ךיז טקיטיינ בוטש

 דימָאט ,טרעדנוזעגּפָא ,רעקלא ןיא ךיז אב ןסעזעג יז זיא לייטנטסרעמ
 רָאּפ א ןענעיילכרוד טגעלפ יז ...ןכָאװרעדניא עליפא ,שעמוכ-שטַײט םאב
 ,ןקיניזאב ןוא ןעקנעדכָאנ ןעמענ ןוא ןטכארטראפ ךיז ךָאנרעד ,סערוש
 .טנעיילעג טָאה יז סָאװ

 ןדאראזּוװענ ךרוד סעלָאג ןיא ןייג ןלעװ לעָארסַיי יד ןעוו ןעד..,
 עליפט ןוא רעווייק ריא ןופ ןייטשפוא לכָאר טעװ ,געוו ןפא ןייג ייז ןלעוו
 ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה יז "..עליפט ריא ןרעה טָאג טעװ ,טָאג וצ ןָאט
 ןוא ,טדימשעג ןטייק ןיא גנוי ןוא טלא ,ןבירטעג ןרעװ ןדִיי יו
 ןטלאהראפ ,רעוויק סלכָאר רעטומ רעד ַײבראפ ןעייג ייז זא ,יוזאַיוו
 טָאג ייז ראפ ןוא ןעמוקסיורא טעװ יז זיב ,ןײגּפָא טינ ןליוו ןוא ךיז ייז
 .ןטעב

 לָאמא טייג יז יװ ,לכָאר רעטומ יד ןעז ןוא ןלעטשרָאפ ךיז טגעלפ יז
 טימ לָאמ רעדעי ןוא ,ייז רעטניה לָאמא ,ענעבירטעג יד ראפ .,סיורָאפ
 ןוא סיוא ןסקאוו טנעה עריא ַײס ,ןיילא יז ַײס ןוא ,טנעה ענעביוהעגפוא
 ,ךיז טרעהרעד לָאק א ןוא ,רעטנורא למיה ןזיב שזא ,ךיוה-ךיוה ךיז ןבייה
 ...רעדניק עריא ףא טנייוו יז יו

 ןופ ןעמעלָאכ טכאנאב ,גָאטאב ןענעייל םעד ךָאנ ךיז טגעלפ ןעלעטיג
 רעטכָאט ענעברָאטשעג ריא ךיז טזַײװאב טָא זא :לשַאמעל יװ ,ןטנעיילעג
 ןוא ,ריא טײג'ס יװ ,ריא אב ךיז טגערפרעד עלעטיג ןוא ,רעווייק ןופ
 טימ ןוא ַײרטעג זיא יז יוויוזא רָאנ ,טינ טנייוו ,טינ ךיז טגָאלק ענעי
 ןגָאז ריא ןוא ןעלעטיג ןענָאמרעד לָאמעלא יז טמוק ,ןדנובעג בוטש רעד
 ןוא ?..ךיוא ,ךיז טכאד ,םיא טגָאי עמ .ןטאט ןפא גנוטכא ביג ,עז ,עמאמ,
 ריא זא ,טליפרעד ןוא ענעקָארשרעד א ףוא לָאמעלא ךיז טּפאכ עלעטיג
 טשינ טּפָאלש ,טעב ןקידרעבינגעקטנא ןיא סָאװ ,רעבשאמ עשיומ ,ןאמ
 ןצכערק סעּפע רעדָא ,ןיילא ךיז וצ ןדייר טפָא םיא טרעה יז ,טכאנאב
 ?...עמאמ ,יוא,

 א לָאמ ןייא ,ריא רע טָאה טַײצ עטצעל יד ןוא ,טכענ ליפ ןיוש יוזא



 ןטצעל םעד ןגעוו טלייצרעד ,סיורא טעב ןופ ,רעטצניפ רעד ןיא ,טכאנאב
 רעייז ןופ עצייא רעד טיול ,טָאה רע סָאװ ,ןיסָאי-װעקנאי אב םענַײז ךוזאב
 וצ זיא רע יוזאַיו :טעװארּפעג געט עטצעל יד ,רעשטנעל םעכָאנ םעדייא
 -עג םיא ןופ טָאה רע סָאװ ,ןעמונעגפוא םיא טָאה רענעי יװ ,ןעמוקעג םיא
 .טשינרָאג טימ -- טקידנעעג ךיז טָאה'ס סָאװ טימ ןוא טרעדָאפ

 עלעטיג ךיוא טכאנ ענעי ןיוש זיא ,קידנרעהרעד סָאד ,טלמעד טָא ןוא
 ןביוהעגנָא טָאה ןסיורד ןיא זיב ,טראוורעד םיוק ךיז טָאה יז ,ןפָאלשעג טינ
 ןעקנירטּפָא ,ןסעּפָא ,ןייטשפוא ןלעװ בוטש ןיא עלא זיב -- ךָאנרעד ,ןגָאט
 -נַײרא ,עלעטיג טָאה טלמעד ןוא ;ףראד'מ ןיהּוװ ,קעװא טעוװ רערעדעי ןוא
 ןיא ןוא ןטסנעש ןיא -- ןָאטנָא ןעמונעג ךיז ,רעקלא ןיא ךיז וצ קידנעמוק
 -וועקנאי וצ ,טָאטש ןיא ךיז יז טָאה ,קידנגָאז טינרָאג םענייק ןוא ,ןטסעב
 .טזָאלעגקעװא ,טריבלייא יסָאי

 -רָאנ רעד ףא ןפָארטעגנָא טָאה יז :טַײצ רעד ןיא טשינ ןַײרא זיא יז
 -עגפוא קראטש ןעוועג זיא יסָאי-וװעקנאי ןעוו ,ענעצס רענעמוקעגרָאפ סָאװ
 ןוא רעפטנע ןקידעּפצוכ סילורס ןופ ןוא ןילורס ףא ןעַײרש ןופ טרעדור
 .ןגַײוושראפ ןלעװ טינ

 טָאה יסָאיװעקנאי ןעװ זא ,ךעלריטאנ ןעוועג עדאווא טלָאװ'ס
 ךיז טָאה'ס ןכלעװו ןגעוו ,םעד ןופ בַײװ סָאד ןעזרעד לָאמאטימ טציא
 ,ןייגוצ ןזָאל טפראדאב טשינ יז רע טלָאװ ,טלדנאהעג סייה יוזא טשרָאקָא
 ןענעגעגאב יז ,ריא ףא ןקוק ןלעװ טינ ,בײהנָא םוצ ךַײלג ,ןיוש ןוא
 ןילורס טָאה רע יװ ,ןגָאיסיורא ןלעװ יז עליפא ןוא דעוװָאקמוא טימ
 .טגָאיעג

 רָאג -- !רעדנּוװ א עז -- זיא ןעשעג .ןעוועג יוזא טינ רעבָא זיא'ס
 ...רעליטש , :יירשעגסיוא סילורס טרעהרעד טָאה יסָאי-װעקנאי יו :ריוּפאק
 טינ טָאה רע סָאװ ,רָאנ טשינ זיא יוזא ,?...עלעטיג ,בַײװ סרעבשאמ עשיומ
 עגאל רעקיטלמעד ןַײז ןיא יו ןוא טגָאזעג רעִירפ ןבָאה רימ יװ ,ןָאטעג
 ןוא ןבילבעג ליטש זיא רע ,טרעקראפ רָאנ ,ןעקנעד טזָאלעג ךיז טָאה
 ,ןקידעװָאקעב א רָאג םענייא ןופ ןעמָאנ םעד ןפורעגסיוא טלָאוװ'מ יו ךַײלג
 טָאה יוזא ,ַײשּפָא סיורג טימ ןענעגעגאב ןוא ןעמענפוא ףראדאב'מ ןעמעוו
 -דנעטשראפמוא ןא סעּפע רָאג ,זייב טָאטשנָא ,ןעלעטיג ןעזרעד ,טציא רע
 .טליפרעד ריא וצ ץערעכערעד ןכעל

 -עג ריא טימ ךיוא זיא ,ןעלעטיג רעהעג עשז סָאװ ...יסָאי-װעקנאי יוזא
 -נילרא ,לָאז יז ,םעד טָאטשנָא :ךעלמענ ןוא ,סכעלנייוועגמוא סָאװטע ןעש
 ,טַײקנלאפעג רעסיורג רעד ןופ ןרילראפ ךיז ,ןיסָאי-וװעקנאי וצ קידנעמוק
 ,ךיז יז טָאה םעד טָאטשנָא -- ,רעהא טזָאלעג ךיז טָאה יז רעכלעוו טימ
 ןופ ןָאטעג ףוא לעטש א ךיז טלָאװ יז ךַײלג ,טסיירד טליפרעד ,טרעקראפ
 טָאה סָאװ ,ביוטש םעד ןופ טלסײרטעגּפָא ךיז טכַײל ךיוא ןוא לאפ ןטכַײל א
 ...טריראב םיוק יז

 ,רעמיצסע ןסיורג ןופ לעוװש רעד ןופ ןאּפש ליפ ןכאמ טפראדאב טָאה יז
 ...ןענופעג ךיז טָאה יסָאי-װעקנאי ּוװ ,שיט ןופ ןָאנבױא םאב טרָא םוצ זיב
 עדמערפ יד ןופ טגנעעג טשינ ,טכעלש טשינ טליפעג ךיז יז טָאה ךָאד ןוא
 יז סייב ,טקוקעגכָאנ ריא ןוא טנגעגאב יז ןבָאה סָאװ ,ןקילב עשלבצנאמ
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 ןוא ,טקרעמאב טשינ טאמיק ייז טָאה יז ...רעהא טרָאד ןופ ןעגנאגעג זיא
 טָאה רענעי רעדייא זיא ,ןיסָאי-װעקנאי וצ רעטנעענ ןעמוקעגוצ זיא יז זא
 ךיז ןדאלנַײא יז ןוא ענימ עקידנעטשנָא עטשרע יד ןזַײװסיױרא טלָאזעג ריא
 יװ גנודאלנַײא יד ןוא שטנּוװ ןַײז ןפָאלראפ םיא ,עלעטיג ,יז זיא יוזא ,ןצעז
 ,טכַײל ריא ןיא סָאװ ,טרָאװ ריא טימ סיורא דלאב זיא ןוא ,טגײנעגּפָא
 .ןעמוקעגנָא טכַײל רעייז

 :טגָאזעג טָאה יז
 טָאה סָאװ ,יורפ א ,יז סָאװ ,יסָאי-וװעקנאי ,ןשעדיכ טינ ךיז רע לָאז --

 ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה ,רעכסימ וצ סעכַײש ןייק טאהעג טינ לָאמנייק
 טינ ףורעד יז טָאה רע סָאװ ,ןאמ ריא ןופ ןסערעטניא יד ןטערטראפ וצ
 ןעמונעגריפ טָאה יז סָאװ ,טסייוו רע ןעוו ,טרעקראפ ןוא ,טקיטכעמלופאב
 סיורג ךיוא םיא טלָאוװ'ס ןוא טקיטיגאב טינ סָאד רע טלָאװ ,ןסיוװ ןַײז ןָא
 .ןשעדיכ טינ ךיז רע לָאז -- ,ןפאשעג רעגרע

 -אב ָאי עליפא ןיוש טָאה יז ןעוו סָאװ ,ןשעדיכ טינ ךיוא םיא לָאז --
 ,םיא ,ןטשרע םעלא םוצ ,ךָאד יז טלָאװ ,טירש םעד טָא ןכאמ וצ ןסָאלש
 ןדיירעביא םיא טימ ןביולרעד ריא לָאז רע ,ןטעב טפראדאב ,ןיסָאי-וװעקנאי
 עכלעוו ראפ ,עדמערפ ןופ טַײהנזעװנָא רעד ןיא טינ ןוא גיוא ףא גיוא
 -יכ טינ סָאד ךיוא םיא לָאז--,דָאס א ןבַײלב ןפראד ןכאז עניוזא
 ...ןשעד

 ןידאה-םָאי א ווערע ןוא ,ָאש עטצעל א זיא'ס ;ןפָא טגָאז יז ,לַײװ --
 רעד ףא םיא טייטש דנאטשליווװו ןוא טלעוו עצנאג ןַײז ןעוו ,ןאמ ריא אב
 -ענגאב רעדָא ןגָאלשעג-- דסחל וא טבשל ,רעהא רעדָא ןיהא -- לָאשגָאװ
 ,טגָאז'מ יו ,!סייסאעל סייא זיא'ס ןעוו ,טַײצ אזא ןיא ןוא ;ןרעװ טקיד
 ,רעדיװ ןעמ טגָאז ,טלמעד ןוא ,סעשוב ַײלרעלא ןופ ּפָא ךיז ןעמ טגָאז
 טָא יװ ,קידנדייר ןרעוװו עמוטש ןוא רעסעמ א שטאדָאלַאק א עליפא טרעוו
 טינ טרָאװ ןייק סניוזא ראפ לָאמנייק יז טָאה רעהא זיב סָאװ ,עלעטיג ,יז
 ...טאהעג

 ,םעד ןופ ןאמ ריא ןעוועטאר ןעמוקעג זיא יז :ןפָא רעדיוו טגָאז יז --
 ,עלילָאכ ,סיורא ןוא ןענערבּפָא רָאפ םיא טייטש ,טינ סָאד טוט יז ןעוו סָאװ
 טשינ ןיוש טָאה'ס :ןעמעש וצ סָאװ טימ ָאטינ ךיז זיא'ס ...דמעה ןליוה ןיא
 -מוא לָאמא ,טנידראפ סָאד טָאה רענעי ןעוו ,לָאמא -- ןפָארטעג םענייא טימ
 יד וצ טרעהעג ,יז טלאה ,רעבשאמ עשיומ ,ןאמ ריא ןוא ,טנידראפ
 .עטצעל

 זא ,ןעניימ ןענָאק ערעדנא ךיוא יא ,יסָאי-וװעקנאי יא זא ,ךעלגעמ --
 ןפָארטעג םיא טָאה ,עדירעי אזא וצ ןעמוקעג טציא זיא ןאמ ריא סָאװ ,סָאד
 -טימ ענַײז טיול טינ ןוא טלדנאהעג ךעלטנרָא טינ טָאה רע לַײװ ,ראפרעד
 ףא בַײװ סרעבשאמ עשיומ זיא יז :ןסיוװ ןעמ לָאז ,ןיינ זיא ...טבעלעג ןעל
 -עשעניוביר ןראפ ןטרָאד ןוא ןשטנעמ ראפ ָאד -- רענעי ףא ןוא טלעוו רעד
 ןבשזעכ ,רָאי קיצנאווצ טימ טרעדנוה רעביא ,ןפראד ןלעװ ייז ןעוו ,םעליול
 רעלופ רעד טימ ןוא סעדייא ןא זיא יז ,ןסיוו ןעמ לָאז זיא -- ,ןבעגּפָא

 ,ןעמענוצריפ סעּפע טַײצ זיא'ס :
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 טינ סע זיא ָאד !ןיינ :ןגָאז יז ןָאק רעטכָאט רעשידִיי א ןופ טַײקכעלטנרָא
 טינ ןטרָאק ןיא ,עילילָאכ ,טָאה ,רעבשאמ עשיומ ,ןאמ ריא ;לאפ רעד
 רָאנ ,ןטסנידראפ ענַײז טול טבעלעג ,טכארבעגסיוא טינ ךיז ,טליּפשעג
 -ראפ ןַײז ראפ ןוא קידלוש טינ זיא רע ןכלעוו ראפ ,ראזג א ןעשעג זיא'ס
 .ןדַײל ןפראד טשינ ןעיָאזיב ןייק רע טעװ םענַאּפ טרימש

 םיא לָאז'מ ,טנידראפ ךיז טָאה ןאמ ריא זא ,טרעקראפ ,טלאה יז --
 ,טניימ יז ...זדלאה םוצ רעסעמ ןייק טימ ןייטשוצ טשינ ןוא ןטלאהרעטנוא
 גנאלנרָאי טָאה רע עכלעוו טימ ,ענעי עלא ןָאט טפראדאב ןטלָאװ סָאד זא
 -נא סָאד סנייא ןבעגעג ךיז ןבָאה םיא יײז ןוא ײז רע ןוא טלדנאהעג
 וצ ,יסָאי-װעקנאי יװ ,אזא ייר רעטשרע רעד ןיא ןוא ,ןענידראפ וצ ערעד
 .עשָאקאב ריא טימ ןעמוקעג טציא זיא יז ןכלעוו

 ,ןיסָאי-װעקנאי ןופ ,םיא ןופ -- ,טצעזעגרָאפ יז טָאה -- ,עשָאקשינ --
 סָאװ ,עציטש ןַײז ןופ :טרעקראפ ןוא ,ןלאפּפָא טינרָאג ,עלילָאכ ,טעוו
 א ןעמוקסיורא ןיילא םיא יא טעװ ,ןבעל ןיא יװ ,קיטיינ יוזא טציא זיא
 ןַײז טלָאצעגסױא ןעמוקאב ןטַײצ ערעסעב ןיא טעװ רע ןעװ ,עוויוט
 ,ערעדנא ךיוא יא ;ןטנעצָארּפ עשירכָאס עלא טימ ןוא קנאד סיורג טימ וויוכ
 :ןרעװ קעזינ ןרָאּפשראפ ןלעװ ,ןטלעג ערענעלק טימ ,סעוויוכלאב ערענעלק
 טכירעגפוא ָאד טעװ רעכיוס א ,שטנעמ א ,ןעמָאנ א -- רעקירעד -- יא
 ,ךיז רע טָאה ,סעדייא ןא זיא ןיילא טָאג יו ןוא ןסייוו עלא יוװ סָאװ ,ןרעוו
 טינ סעפיירס ןייק ןופ ןוא טיובעג טינ לָאמנייק סדמערפ ןייק ןופ ,עלילָאכ
 ..ןרעוו ךַײר טלָאװעג

 ןיילא טָאג ראפ סָאד טלָאװ יז יװ ,ןסיוועג ןלופ ןטימ סע טגָאז יז --
 ,ןאמ ריא ,רע ןענאוונופ ,ןענָאמרעד ךיוא ַײברעד לי יז ןוא ,טגָאזעג
 סעװָא ענַײז ןופ רע טָאה לדניווש ןייק זא ןוא ,טמאטש ,רעבשאמ עשיומ
 טינ זיא עוועט ןוא רוטאנ רענעגייא ןַײז ןיא ךיוא זא ןוא ,טנשראיעג טינ
 רעטכעלש א ןופ טסדנימ א עליפא ןענָאמרעד לָאז סָאװ ,סניוזא ןאראפ
 עלא ןוא ,עלעטיג ,יז רָאװאב טָאג ...ןקידעש םענעי ןלעװ ןופ ןוא ענָאװאק
 ...עביל עריא

 ןיא ןיסָאי-װעקנאי ראפ קידנעייטש ,טגָאזעגּפָא ץלא סָאד טָאה עלעטיג
 -עג ךיז ןוא ,טגיײלעגּפָארא רענלָאק ןטיירב ןטימ לטנאמ םענרעטופ ריא
 סָאװ ,דייר עניוזא וצ טניווװועג לָאמעלא ןופ זיא יז ךַײלג יװ ,יוזא ןטלאה
 ריא ןופ ןעמָארטש גנוגנערטשנָא םוש ןָא סָאװ ןוא טכַײל ןָא ריא ןעמוק
 ...עפעשעב סיורא

 ,טרעהעגסיוא ליטש יז טָאה יסָאי-װעקנאי ךיוא יוזאַיו ,ךעלרעדנּוװ
 טנַײה םיא טָאה רעכלעוו ,אזא ןגעו טינ טדערעג ָאד ךיז טלָאוװ'ס ךַײלג
 ןלעװ טשינ ןוא ,ַײברעד ןעגנירּפשוצפוא טשינ ,טכארבעגפוא קראטש יוזא
 -סיוא טשינ ןוא ,ןגָאיסיױרא בוטש ןופ ,ןילורס רעִירפ יװ ,ןעלעטיג ,יז ךיוא
 ףור ..ןַײרא רימ ףור, :רעירפ יװ ,לטפעש סערָאשעמ ןַײז וצ ןעַײרש
 .ןילורס עייגענעב ןָאטעג סָאד טָאה רע יוװ *...ןַײרא

 טָאה יסָאי-וװעקנאי סאשעב זא ,טקאפ א ...טקאפ א רעבָא ,ךעלרעדנּוװ
 יװ יוזא ,טדנעװעגּפָא ןגיוא יד ריא ןופ טָאה ןוא ןעלעטיג טרעהעגסיוא
 -ייװ עדמערפ ןייק ףא ןקוק וצ טשינ -- טרעדָאפ רעגייטש רעמורפ רעד
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 ,לברא עטמערבאב עריא ,רענלָאק רענעלביוס ריא ךָאד רעבָא ןענַײז ,רעֿב
 םיא ןעװעג לטנאמ ריא ןופ סעלָאּפ גערב יד עליפא ךיוא יװ
 ..ןעזוצנָא

 ךיז טָאה רע ןוא ,טכאמעג רעכייוו ליפ ,סיוא טזַײװ ,םיא טָאה סָאד
 -גענַײט א סעּפע ןעגנאגעגכרוד םיא טלָאוװס ךַײלג יװ ,יוזא ןטלאהעג
 ןעיורפ עייגענעב קיביגכָאנ ןוא קירעבאלש טרעוו'מ ןכלעוו ןופ ,קנאדעג
 עלעטיג ןעוװ ןוא ..טּפאכעג ךיז רע טָאה ָאד רעבָא ...ןלאפ עסיוועג ןיא
 ןוא ,דייר עריא ןופ ףָאס םוצ קידנעמוק ,ןקידנע םאב ןטלאהעג ןיוש טָאה
 .סָאװ זא ,רָאװאב טָאג זא ,ןיסָאי-וװעקנאי ןרעכיזראפ ןעמונעג טָאה יז ןעוו
 ןַײז זא ,ןזָאלרעד וצ טינ ןפיוא-םושעב זיא ,סע טסייה ,ןאמ ריא רעהעג
 -וצ זיא יז זא -- ,ןעלדניוושראפ ןוא ןראנוצסיוא ןצעמע ןעוועג זיא ןיימ
 ןיא ךיז לָאמאטימ יסָאי-װעקנאי טָאה יוזא ,טרָא םעד טָא וצ ןעמוקעג
 רע ןכלעוו טימ ,ןילאצ ןעזרעד לָאמאטימ טָאה רע ...טנָאמרעד ןקידרעירפ
 עשיומ רעצעזנָא םעד ןגעק ,ףראד'מ סָאװ ,ןעמענוצריפ טכאמעגּפָא טָאה
 םעד ןזָאלוצסיוא ןזיוואב טינ טָאה רע ןכלעוו וצ ,ןילורס ךָאנרעד ;רעבשאמ
 ,גנוניימ ןַײז טיול ,זיא סָאװ ,ןעלעטיג ,יז ,טצעלוצ ,רעדיוו ןאד ןוא ;סאק
 -עגּפָא ןַײרא םיא וצ טציא טלעטשראפ-ערטיכ רעבָא ,ךייוו-שירעבַײװ
 ,ןטַײבראפ ָאד םיא לָאז ,יורפ א יװ ,יז זא ,ןאמ ריא טימ רעַירפ ףא טדער
 סָאד -- :ןקעװרעד סענַאמכאר ,סיסָאי-װעקנאי ,ןַײז ,ןָאק יורפ א יװ ןוא
 -סיוא ןוא ,ןָאטעג ּפאכ א לוטש ןַײז ןופ יסָאי-וװעקנאי ךיז טָאה ,ןעזרעד
 טמירקעגרעביא יוװ יז רע טָאה ,ןעלעטיג אב טרָאװ עטצעל סָאד קידנּפאכ
 :רעזייבעג ןוא יורטוצמוא טימ ַײברעד ןָאטעג גָאז א ןוא

 טסייה ,רעבשאמ עשיומ ,ןאמ ריא !יז טגָאז ,"רָאװאב טָאג, ?סָאװ --
 -- לדניווש ןייק ..?ןסיוטש טינ ךיז ןָאק ןוא יורטש טַײק ,עלעמעל א זיא ,סע
 ןיא ,טרעקראפ ,ךָאנ טרעדָאפ יז ןוא ?ןרעװש םיא ראפ טייג יז ?יז טגָאז
 ןַײז ןופ ןפלעהסיורא ןוא ןציטש םיא לָאז'מ ,טַײקכעלרע ןַײז ןופ ןעמָאנ
 טָאה סָאװראפ ?טינ סמענעי ןופ טינ רע טכארט סָאװראפ ןוא ,ונ ?טיונ
 -ראפ ןיילא ךיז ,ןעמעלא ראפ ,טָאה ןוא םענייק ראפ טגרָאזעג טינ רע
 ?סע טוט רעו ?טגרָאז

 -רעוו עפראש סיסָאי-װעקנאי ןופ טלמוטעצ ,עלעטיג טָאה -- ?רעװ --
 .טגערפעגרעביא ןוא ןענאטשראפ טשינ ,רעט

 !ןאמ ריא !רע ?רעװ --
 ?טגרָאזראפ סָאװ ?טגרָאזראפ רע ?יסָאיײ-וװװעקנאי בער טדער סָאװ --

 !ןגָאז וצ סָאװ ןופ טינ טסייוו יז
 !עפ .ָאי עקפאד ןיוש טסייוו ,ןאמ ריא ,רע רעבָא ,טשינ עקאט -- יז --

 !טינ ןעמ טוט יוזא
 .טלמאטשעג רעטַײװ עלעטיג טָאה -- ?יוזאיוו --
 -ורס ףא רעגניפ א טימ ןָאטעג זַײװ א יסָאי-װעקנאי טָאה -- !טָא --

 עריא טגיײלעגסיוא טָאה עלעטיג סייב ,טַײצ עצנאג יד זיא רעכלעוו ,ןיל
 -ילגראפ ,טרָא ןַײז ףא ,טַײז א טימ ןענאטשעג ,ןיסָאי-וװעקנאי ראפ סענַײט
 -עגסיוא טציא טָאה קעשאד ןטקורענּפָארא ןַײז רעטנוא ןופ סָאװ ןוא ,טרעוו
 .סענַײט סיסָאי-וװעקנאי ךיוא טרעה
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 יװ רעגניפ ןַײז ךַײלג טָאה ןוא ןזיװעגנָא יסָאי-װװעקנאי טָאה -- ,טָא --
 ןאמ ריא טָאה םיא ךרוד סָאװ ,רעד זיא טָא -- ,טּפאכעג קירוצ לקע טימ
 ןעמָאנ ןַײז ףא ןבירשעגרעביא טָאה רע ןעוו ,ןייגמורא ןעמעלא טלָאװעג
 ןייק ןבָאה טינ ןלָאז ערעדנא ןכלעוו וצ ,ןגעמראפ רעדנא רעדָא בוטש יד
 ןעמ טוט יוזא ,עפ .ןלאפ אב ןטלאה ןוא טאמ ןַײז טעװ רע ןעוו ,טירטוצ
 טמאטש רע זא ,טגָאז יז יװ ,אזא טארפיב ...דַיי ןייק ...רעכיוס ןייק !טינ
 .סעכַיי ןופ

 -עצ ןוא טציהעצ רעמ ךָאנ ךיז רע טָאה -- ,ןעז ךָאנ ןרימ ןוא --
 םיא טעווס :ןעקנעדעג רע לָאז ףלעױוּפ ָאד טעװ רע סָאװ -- ,טרעַײּפ
 .!ןייגּפָא טינ טכַײל

 -יג ןוא טגָאזעג ףָאס םוצ ןיוש יסָאי-װעקנאי טָאה -- !טנוזעג טייג --
 טלָאװעג טשינ ןוא בוטש ןופ ןבַײרט ןעמונעג ןפיוא ןלעדייא ןא ףא ןעלעט
 טנוזעג טייג -- .גנוקידייטראפ סנאמ ריא ןופ טרָאװ ןייק ןרעהסיוא רעמ
 טליװ ןוא ַײרטעג םיא טַײז ריא ביוא ,ןאמ רעַײא ,רעביא םיא טיג ןוא
 טימ ךיז רע לָאז ,גנירג ראפ ןטלאה טינ סָאד ךיז לָאז רע זא ,עוויוט ןַײז
 רָאג ,טכעלש ןקידנע ךיז טעוו'ס לַײװ ,ןגירקראפ טינ טלעװ ןייק
 ,טכעלש

 א טימ קידנעייטש ,ילורס טלמעד טָאה -- ..!רעדַײנש-לטַײב !טניה --
 זיא'ס זא ,ךיוה יוזא רעבָא ,ןָאטעג עשטרוב ןקידלדיז א ,םורא-ןטניה ,טַײז
 טינ לָאז ,שיט םאב ךיז טניפעג סָאװ ,רעצעמע זא ,ןעוװעג ךעלגעמ טשינ
 .ןרעהרעד

 -סיוא רעטצעל א ןוא לָאמאכָאנ טרעהרעד ךיז טָאה דלאב :ךעלקריוו
 -עג טינ קעּפָאס ןייק זיא טציא ןוא -- ?!לטפעש , ןיסָאי-וװעקנאי ןופ יירשעג
 יד יװ ,םעלָאשעב טינ רָאג ןקידנע ןיוש סע ךיז טעװ לָאמ סָאד זא ,ןעוו
 ..ןעיײרש ןלָאמ עקידרעירפ

 -עגנָא ריט רעד וצ טירט ענַײז ןוא טראוועג טשינ ילורס טָאה טלמעד
 ,ןיסָאי-װעקנאי אב סנַײז ןָאטעגּפָא גנאל ןיוש טָאה סָאװ ,ילאצ ךיוא .טכיר
 ךָאנ ,ייז ךָאנ ךַײלג ןוא .ןילורס ןָאטעגכָאנ טָאה ןוא טמאזעג טינ ךיז טָאה
 וצ טעוװערעקעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,עלעטיג ךיוא -- ,ןילורס ןוא ןילאצ
 יז טלָאוװס רעװ ןוא ,גָאט ןטוג ןייק קידנגָאז טשינ ,שיט סיסָאי-װעקנאי
 ןרערט יד יװ ,ןעזעג ךיוא טלָאװ רעד ,ריט רעד וצ ןייגקירוצ ןעזעג טלמעד
 טשינ ןוא טקירעדינרעד ,ןעמונאב ,ליטש יװ ןוא ,ןעניר ןעמונעג ריא ןבָאה
 -עגּפָארא טיירב םעניא ןלאפ טזָאלעג יז יז טָאה ,ןשיװּוצּפָא יז קידנעקנעד
 .ןריא רענלָאק םענלביוס ןטגייל

 -יומ ףא גָאט א ןעמוקעג זיא'ס ...טזומעג טָאה'ס סָאװ ,ןעשעג זיא'ס ןוא
 .עדירעי רעטצעל ןוא דנאש ןופ גָאט א ,רעבשאמ עש

 רע טלָאװ רעסעב .ךיז טרעטנעענרעד ףָאס רעד זא ,טליפעג טָאה רע
 -עג טינ טָאה רע רעבָא ןעגנאגעג טינ רָאג רָאטנָאק ןיא טלמעד ןיוש
 ןזא ,םייה רעד ןיא קידנבַײלב ,ןָאט רע טעװ סָאװ ,סנטשרע ,לַײװ :טנָאק
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 -נעמוקנָא דלאב םענופ טסגנא רעד סיורא ןיוש טקוק ךעלעקניוו עלא ןוֿפ
 -יינ ךָאנ ךָאד רָאטנָאק ןיא טַײהנזעװנָא ןַײז זיא ,סנטייווצ ןוא ;ךארק ןקיד
 ,טרעגאלאב ייז ןבָאה סָאװ ,סעוויוכלאב יד ןטלאהוצּפָא יידעק ,ןעוועג קיט
 -עּפש ,ןגרָאמ ,טנַײה -- ןעוו-טינ-ןעוו זא ,ןביילג ןכאמ ךָאנ ךָאד ייז ןוא
 ,ייז טמוק'ס סָאװ ,ןעמוקאב ייז ןלעװ -- רעט

 רע !ןזַײװ םעד וצ ייו רעבָא .ןזַײװ טזומעג םורעד ךיז טָאה רע
 ןוא םענעּפמורשעגנַײא ןא -- רָאטנָאק ןיא ןייג ןעזעג טלמעד םיא טלָאװ'ס
 -עגנָא םיא טלָאװ ,ןגיוצעגנַײרא לטנאמ-רעטניוו ןופ רענלָאק ןיא ּפָאק םעד
 טגעלפ רע ןעוװ ,טארפיב ...שינעכעדעג א סנַײז ןוא ןטָאש א ראפ ןעמונ
 ךיז רע טָאה לעװש רעד ףא ןיוש ןעוו ןוא ,רָאטנָאק ןיא ןעמוקנַײרא
 טלגנירעגמורא םיא ןבָאה עכלעוו ,רענָאמ ליפ יד ןופ ןגָאלשּפָא טזומעג
 סָאװ ,סקידנרעכיזראפ א ,טרָאװ טוג א םיא ןופ ןעִיצ ןעמונעג ןוא
 -רעד בלאה ,שירענגיל בלאה טלמאטשעגסיורא לָאמעלא סע טָאה רע
 .ןקָארש

 טָאה רע ..ןַײז ענאקעמ וצ ןעמעוװ ןעװעג טינ עדאווא ןיוש זיא'ס
 -עגּפָא ךיז טָאה רע רָאנ יוװ ןוא ,טכארבראפ טינ גנאל לָאמנייק טרָאד ןיוש
 א ןוא טראנעג ייז ר ע טָאה לסיב א סָאװ ,סעוויוכלאב יד טימ טקיטראפ
 ןעמונעג רעדיוװ ךיז רע טָאה יוזא ןראנ טזָאלעג ךיז יז ןבָאה לסיב
 ערָאװ טשינ יד ןופ ןוא עשוב ןופ ּפָאק םענעגיובעג א טימ ,ןקורסיורא
 .לגרָאג ןופ ןכָארקעג רעווש םיא ןענַײז סָאװ ,דייר

 סָאװטע ןיוש ןעמוקעג טלמעד זיא רעבשאמ עשיומ ...לָאמניײא רעבָא
 םיא טָאה סָאװ ,ןסיורד ןקיטסָארפ-קראטש א ןופ ןַײרא זיא רע .ךעלטעּפש
 עטשרע יד טָאה רע ..סעִיװ יד ןוא ןעמערב יד ,ןגיוא יד טעקכיוהראפ
 רעד סעמכאמ רָאנ טשינ -- ךיז טוט םיא םורא סָאװ ,ןעזעג טשינ עגער
 זיא ,רעהא קידנעיײג סָאװ ,םעד סעמכאמ ךיוא רָאנ ,עַיר רעטלקנוטראפ
 טציא םיא טָאה סָאװ ,סָאד זא ,ןגָארטראפ ןוא טשוכראפ יוזא ןעוועג רע
 וצ טָאה'ס ךַײלג ןוא דמערפ ןעזעגסיוא םיא טָאה ,רָאטנָאק ןיא טנגעגאב
 .טינ סעכַײש ןייק םיא

 ,ךעלדיימ ,רעבַײװ ,ןעלבצנאמ ןופ טלופרעביא ןעוועג זיא רָאטנָאק יד
 טָאה ייז ןופ רערעדעי זא ,טעדנערּפעגנָא יוזא ןוא טצלעּפעגנָא קידרעטניוו
 ןעוועג זיא'ס .ןָאטעגנָא ךעלנייוועג זיא'מ ןעוו יו ,טרָא רעמ ליפ ןעמונראפ
 -עג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ךעלדער ענעדיישראפ יד ןופ ךעלגנע ןוא קידלמוט
 -ליבעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,םענייניא עלא ןופ ךיוא ןוא ,רעדנוזאב ןטלאה
 -מעדסיוא יד ךרוד יא ןַײש יד טרענימעג טַאה סָאװ ,שינעטכידעג ןייא טעד
 -ןראגיצ ןופ יא ,טכארבעגנַײרא טָאהמ עכלעװ ,טסָארפ ןופ ןעגנופ
 ...ךיור

 .קידנעעזרעד סָאד ,ןָאטעג רעטיצ ןטכַײל א סעּפע טָאה רעבשאמ עשיומ
 -ערעקראפ ןוא ןקורקירוצ ךַײלג טלָאװעג ךיז ,רענעקָארשרעד א ,טָאה רע
 יוזא ,ןזיואב סָאד טָאה רע רעדייא רעבָא ,רָאטנָאק ןופ סיורא ףא ןעוו
 םיא ןעמ טָאה ,טדערענּפָא יו ,ליטש ןוא ,טקרעמאב םיא םעליוא רעד טָאה
 טשינ ףא ,ןעלגנירוצמורא םיא יא ,ןייגכרוד ףא יא טרָא ןא ןכאמ ןעמונעג
 ,טרָאד ןופ ןזָאלסיורא
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 ןופ רענייא טָאה דלאב רעבָא ,ליטש ןטלאהעג עלַײװ א ךיז טָאה'מ
 ,טקיטכעמלופאב םיא טלָאוװ'מ ךַײלג ,עלא ראפ טרָאװ א ןעמונעג םעליוא
 :ןָאטעג גָאז א טָאה ןטלאהעגקירוצ ,ליטש ןוא

 ןיוש ןטראוו רימ ?ריש רעד זיא לפיוו ...עשיומ בער ,טַײצ ןיוש'ס --
 לָאז ןוא ...ךעיוקעב טינ ןעמ זיא רעמ ,טינ רימ ןענָאק רעמ ...םישָאדאכ
 טשינ :רעבשאמ עשיומ ,ןָאט וצ ָאד טָאה רע ןעמעוו טימ ,ןָאט קוק א רע
 טימ רָאנ ,ןופרעד ךַײר ןרעוװ ןוא ןבעל סָאװ ,סעָאװלאה-לאב ןייק טימ
 -רעַײפ א ןיא יוװ ,ןטלעג ערעייז םיא וצ ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,טַײלעמערַא
 םעד טרָאּפשעג ןבָאה סָאװ ,םינייקז ןוא רעלדנעה-לעטש עשינָאצּפאק ;:עסאק
 -לא :ןדאנ עטעווערָאהראפ סָאד -- ךעלדיימ-טסניד :גָאט ןטצעל ןפא ןשַארג
 ...סנטצעל רעייז זיא'ס סָאװ ,סענָאמ

 -עגרעטנוא םענעי םעליוא רעצנאג רעד טָאה -- ..עטצעל סָאד --
 .ןטלאה

 .זדנוא טמוק'ס סָאװ ,ןעמוקאב רימ ןזומ טציא --
 סָאװ ,עטסיירד רעמ ןענופעג ןיוש ךיז ןבָאה -- ...טלעג רעזדנוא --

 ןטָארטעגוצ רעשירענָאמ רעמ ןענַײז ןוא ןעמָאנ םאב ךאז יד ןפורעגנָא ןבָאה
 .רעבשאמ עשיומ וצ

 קירעדינ ןיילק א טקורעגסיורא םעליוא ןשיװצ ןופ ךיז טָאה טלמעד
 קירטש א טימ ןוא ּפענק ןָא ,לסענרוב קידרעטניוו-בלאה א טימ ,לדניושראּפ
 םעלא וצ טָאה סָאװ ,?עלעצעק , ןעוועג זיא סָאד ןוא .טלטראגעגרעטנוא
 -ראפ עליישטאפ רעטיר א טימ ןקאב יד טאהעג ךָאנ ץוּפ ןכעלרעסיוא
 .טלעק ןופ יצ ,קעטייוונייצ ןופ יצ -- ןדנוב

 ,קירעזייה ןַײז טימ עלעצעק טָאה -- ,עשיומ בער ,טַײצ זיא עדאווא --
 -- ;עלא ראפ טשרעמיולק טנָאמעג ןוא טענַײטעג לכעלעק קידנעשטשיּפ
 ןיילא טָאג ?רעשיוי זיא ּוװ ...ילבראפ ןיוש ןענַײז םינאמז ערעזדנוא עלא
 .רעמ טשינ ןיוש ךָאד טסייה

 -נוא ןעלעצעק ךיוא ערעדנא עלא ןבָאה -- ,ײבראפ םינאמז עלא ,ָאי --
 .ןטלאהעגרעט

 רערעגאלאב ענַײז ןגָאז וצ סָאװ ןבָאה טינ ןופ ןוא ןַײז ןריולראפ ןופ
 ןטשרע ןופ לעװש רעד וצ קירוצ ןקור ןעמונעג ךיז רעבשאמ עשיומ טָאה
 ןוא ;:טנאּפשעגרעבירא סָאװרָאנ טָאה רע רעכלעוו ךרוד ,רעמיצ-רָאטנָאק
 ךיז רעשטנעל םעכַאנ םעדייא ןַײז ןעזרעד רע טָאה טַײצ רעבלעז רעד ןיא
 ןיימ ןטימ ,סיוא טזַײוװ'ס יו --- ,רעמיצ-םענפוא ןופ ,ןטייווצ םענופ ןזַײװ
 ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ןעַײרפאב ןוא ןגָאלשּפָא םיא ןוא ףליה וצ ןעמוק םיא
 .טלגנירעגמורא םיא

 ןעמ טכאמ סָאװ ?רָאטנָאק עלופ א ןעגנאגעגנָא ָאד ךיז ןעמ זיא סָאװ --
 ךיז ,לָאק א ףא ךיוה ,טכירעגמוא רעשטנעל םעכָאנ טָאה -- ?למוט א ראפ
 -וצ ,טינ טסייוו רע טשרעמיולק ,םעליוא םוצ עגארפ א טימ ןָאטעג דנעוו א
 רעווש ןַײז ןעמונעגמורא גנע יוזא טציא ןעמ טָאה סָאװראפ ןוא סָאװ ביל
 -עג טָאה גנודנעוו עקידמעצולּפ ןַײז ןוא -- ,דָאר א ןיא רעבשאמ עשיומ
 -ּפָא ךיז ןוא םיא וצ ןעיירדוצסיוא עלַײװ א ףא ךיז רעמענעּפ עלא טכאמ
 ...רעבשאמ עשיומ ןופ ןעווערעק
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 רעד טכעלש יװ ןוא ןגָאלשרעד ןעוועג טשינ זיא רעבשאמ עשיומ יוװ
 רע טָאה ךָאד ,טנידעג טשינ ןיוש לאלכיב טַײצ עטצעל יד םיא טָאה ּפָאק
 ךיז טקרעמאבמוא לָאז רע ,רעשיוקאה-סאש א זיא טציא זא ,טליפרעד
 -אב ענַײז עלא ןכלעוו טימ ,סאק ןצנאג םעד ןוא ,רָאטנָאק ןופ ןכאמסיורא
 -ייא ןַײז ףא ןדנעוװּפָא ,םיא ףא ןלאפנָא טניימעג ,ךעלגעמ ,ןבָאה רערעגאל
 .רעשטנעל םעכָאנ םעד

 רעד ןיא דָארג ,ךיג טכאמעג סָאד טָאה רע .ןָאטעג יוזא עקאט טָאה רע
 -יוזא ןוא .טעװערעקעגּפָא םיא ןופ ךיז ןבָאה רעמענעּפ עלא ןעוו ,טונימ
 רָאנ יו זא ןוא ,ןרעיוד טינ גנאל טעװ טונימ יד זא ,טסּוװעג טָאה רע יו
 םיא ןעמ טעװ יוזא ,ָאטינ זיא רע זא ,ןקרעמאב ןוא ןקוקמוא ךיז טעוו'מ
 ךיז רע טָאה ,ןטלאהראפ ןלעװ םיא ןוא ןפיולכָאנ -- ךעלגעמ ,ןכוז ןעמענ
 רעד ךרוד עקאט רָאנ ,גנאגנַײרא ןכעלנייוועג ןכרוד טשינ טזָאלעג םורעד
 -נּוװשראפ ןַײז טעװ ,טביילגעג רע טָאה ,טרָאד ךרוד סָאװ ,ריטרעטניה
 .ןעניפעג וצ ןַײז גנירג יוזא טשינ רוּפש םענעד

 זא ,ןענאטשראפ רעבשאמ עשיומ טָאה ,ריט רעד ךרוד קידנלַײסױרא
 -יוא ןטציירעגפוא ןטימ גיוא ףא גיוא ןבילבעג זיא סָאװ ,םעדייא ןַײז טימ
 ןעמ טעװ דעװָאק קירעביא ןייק זא :ןקידנע טוג טינ טרָאד ךיז ןָאק ,םעל
 רעוװ ןוא ,ןגייל טשינ ,םאטסימ ,ןטונימ עטשרע יד ןיוש ,ןעמעכָאנ ,םיא ףא
 -יוװ רע טָאה ,םעד ןופ רעגרע רעבָא ...ןַײז ךָאנ טעו רעטעּפש סָאװ ,טסייוו
 ןַײז ןזָאלראפ טעװ םעליוא רעד טָא ביוא ,ןַײז טעװ ,ןענאטשראפ רעד
 זָאל א ךיז טעװ ןוא ,ןקידלוש ןסעמע םעד םיא ןיא קידנעעז טשינ ,םעדייא
 ןלאפנַײרא טצעוו רע ּוװ ,םייהא ,עקאט רעבשאמ עשיומ ךָאנ ,םיא ךָאנ ןָאט
 יו ,ןביוש ןּפאלק ,שיט ןיא ןּפאלק טימ ,סעניויזיב טימ ,ןעיירשעג טימ
 .ןלאפ עניוזא ןיא טוטי'מ

 ,ךיגפא קעווא זיא רע .ןענופעג טינ געווסיוא רעדנא ןייק ךָאד טָאה רע
 -עצ ןוא טשימעצ יוזא ןוא ,רענלָאק ןיא ּפָאק םענעבָארגעגנַײא ןא טימ
 טלָאװ ,ןָאטעג קוק א טלמעד םיא ףא טלָאװ רעקיטַײז א ןעוו זא ,ןגָארט
 ןוא רוּפש ריא ףא ןענַײז רעגעי יד סָאװ ,עַײכ א יװ ,ןעזעגסיוא םיא רע
 ...געיעג ןופ ריא ןענערב סעטאיּפ יד סָאװ

 עשיומ םעליוא ןופ רעצעמע טָאה -- ?רע טגערפ ,למוט א ראפ סָאװ --
 -עג ןטלָאװ רימ -- .טרעפטנעעגּפָא ,רעשטנעל םעכָאנ ,םעדייא סרעבשאמ
 םיא טימ ךיז טייגאב'מ ןעוו ,ןטלאהעג ךיז ,םעכָאנ ,רע טלָאװ יוװ ,ןעז טלָאװ
 טָא טימ טַײצ א ןיוש ךיז טייגאב ,רעווש ןַײז ,רעבשאמ עשיומ יוװ ,יוזא
 רע טלָאװ יצ ןוא טראוועג רעגנעל רע טלָאװ יצ ;עטלמאזראפ ָאד עלא יד
 טלָאװ רע ןעוו ,קידלוש םיא ןענַײז עכלעוו ,יד וצ ןזיוועגסיורא דלודעג רעמ
 -עגסיורא זיא סָאװ ,רענייא רעד טָאה -- ,יד טָא יװ ,עגאל רעד ןיא ןעוועג
 עסַײמסײב ןוא ,םעליוא ןפא רעגניפ א טימ ןזיוװעגנָא ,עלא ראפ ןטָארט
 ײז ןעמעוו וצ ,רעד זא ,טקרעמאב ערעדנא ךיוא יא ,ןיילא רע יא טָאה
 -ראפ ,ָאטינ ןיא ,ענַײט רעיײז טימ טדנעװעג רעִירפ ךיז ןבָאה
 .ןדנּוװש

 -- .ןעירשעגסיוא רערעדנא ןא טָאה -- ?םיא טימ ָאד ןעמ טדער סָאװ --
 ןעלסקעוו ערעזדנוא טָאה רע טינ ןעילעג טלעג ךָאד רימ ןבָאה םיא טשינ
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 ּוװ רעװש ןַײז ?רעבשאמ עשיומ זיא ּוװ ?רענעי זיא ּוװ !טעמסאכעג
 ?זיא

 .ןָאטעג גָאז א רעצעמע טָאה -- !ָאטינ --
 .רעטייווצ א -- !טיירדעגסיוא ךיז --
 .רעטירד א -- !ןפָאלטנא --
 ןופ סעליוק ענעדיישראפ טרעהרעד לָאמאטימ ןיוש ךיז ןבָאה ָאד ןוא

 :רעכעה רעװ ןוא ךיוה רעװ -- ןעמוקסיורא שינעטכידעג סמעליוא
 ?ןעמוקעגניהא רע זיא ווו --
 ?ןטלאהאבסיוא ךיז --
 !ןפלעה טינ םיא טעוו'ס --
 .טניוװ רע ּווװ ,ןסייוו רַימ --
 .םייהא ךיוא ןפערט ןרימ --
 ,ןגָאירעד םיא ןפיול רימָאל !?ןעמ טגַײװש סָאװ ,רעבַײװ ,ןדִיי ..!םייהא --

 .טַײװ טינ ךָאנ זיא רע ,סיורא סָאװרָאנ זיא רע
 ?רע טניימ ...ןצעזנָא --
 ?ןעוועבאר --
 ?ןעמעוו --
 ?זדנוא --
 קידנבָאה טשינ ןוא ,טלמוטעג ןעמ טָאה -- ףטלעג עקיטולב עניוזא --

 טָאה ,ןזָאלסױא ץראה סָאד טנָאקעג טלָאװ'מ ןעמעוו וצ ,םעד ןגיוא יד ראפ
 ןפורעגנָא ןוא ןסירעג רעזדלעה יד ןרעדנא ןראפ סנייא לַײװרעד ךיז ןעמ
 עשיומ ,םעכָאנ ַײס סָאװ ,רעטרעװ ןוא ןעמענ עניוזא טימ רעבשאמ עשיומ
 סָאװ ,ןשטנעמ עקיטַײז ךיוא ַײס ,עטלעטשעגנָא עלא ַײס ,םעדייא סרעבשאמ
 ןוא סאג ןופ ןַײרא ןענַײז ןוא רָאטנָאק ןיא םעראיל םעד טרעהרעד ןבָאה
 יו ןוא ןריולראפ ,קיטנעהּפָא ןענאטשעג ןענַײז ,ןטפעשעג עטנעָאנ יד ןופ
 .ןפָארטעג לגָאה ןקראטש א ןופ

 טָאה םעליוא רעד ןוא ,טזָאלעגסיורא ףור א רעצעמע טָאה -- !םייהא --
 -עגנָא ןופ ןעוועג טינ זיא רָאטנָאק יד גנע יװ ןוא .טּפאכעגפוא ךַײלג םִיא
 ךיז ,ןָאטעג זָאל א ריט רעד וצ לָאמאטימ עלא ךָאד ךיז ןבָאה יוזא ,ףיול
 א לָאמעלא יװ ,ןרעדנא ןראפ סנייא ןרעדעפ ךיז קידנלעוו ןוא קידנּפוטש
 רעכלעװו ןופ ,ךאז א וצ טעּפמיא טימ ךיז טזָאל סָאװ ,עסאמ עטציהעצ
 .טזָאלעגוצ טינ ריא וצ ןוא ןטלאהעגּפָא גנאל יז טָאה'מ

 טָאה'מ סָאװ ,ענענאטשענּפָא ,ערעטלע עקינייא ןבָאה -- !רימ זיא ייוו --
 .ןעירשעג ,שינעגנע ןיא ןבירעצ טינ ריש

 .ערעדנא -- !טלעג רעזדנוא --
 !סטעווערָאהראפ --
 -אטימ עלא טשרעוצ ,ןפיול טזָאלעג ךיז טָאה'מ .סיורא זיא םעליוא רעד

 ,ןעוועג רעגנַיי זיא'ס רעװ .זַײװכעלטניב ,זַײװכעלדער ,םענייניא עלא ,לָאמ
 ,רעכאווש ןוא רעטלע רעװ ןוא ,סיורָאפ ןפָאלראפ דלאב רעבָא זיא
 קידנבָאה עריומ יו ,טעּפָאסעג ,קידנפיול ,טָאה ןוא ןענאטשענּפָא זיא
 -סיוא טינ ייז אב ןלָאז עקידנפיול רעכיג יד זא ןוא ןקיטעּפשראפ וצ
 .ןּפאכ
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 ןַײרא זיא רע .ןעוועג םייה רעד ןיא עקאט ןיוש זיא רעבשאמ עשיומ
 ..טגָאיעגנָא םיא טָאה םעליוא רעד רעדייא ,רעירפ עלַײװ רעניילק א טימ
 -עג טינ םענייק טרָאד ןוא בוטש-סע ןיא ןעמוקעגנַײרא זיא רע ןעוו ןוא
 אב רעקלא ןיא ךיז אב ,טלמעד רעגייטש ריא יװ ,זיא עלעטיג לַײװ ,ןפָארט
 רעביא קנאדעג ןטימ ןָאטעג ףיול א רע טָאה ,ןסעזעג רעפייס ןשרעבַײװ ריא
 ךיז ןַײרא לָאז רע ןיהּוװ ,ןָאטעג וועשַיי א ךיז ןוא ןרעמיצ עלא
 ןעלרעיײמ ןעזרעד דָארג טָאה רע ןעװ ,לָאמאטימ ןוא .ןטלאהאבסיוא
 םוש ןָא ןוא שינעגָאי סיורג ןיא ןָאטעג גָאז א רע טָאה ,ןעמוק ןגעקטנא םיא
 ;ועשַיי

 .ריט יד סילשראפ ןוא ...ריד וצ ןַײרא םוק ...לרעיימ --
 -רעד טָאה רע ןעוו ,ןָאטעג גערפ א לרעיימ טָאה -- ?עדייז ,זיא סָאװ --

 סָאװ ,רענייא יוװ ,קידנעעזסיוא יוזא ןוא םענעקָארשרעד א ןדייז םעד ןעז
 -עגרעביא טשינ ךָאנ רעד ןעוו ןוא םינָאלזאג ןופ ןענורטנא סָאװרָאנ זיא
 ךָאנ ןדנעוו ךיז טיירג זיא רע זא ,יוזא םיא ףא טקריװ דעכאּפ רענעגנאג
 -ונעגנָא טָאה רעבשאמ עשיומ ןעוו ,ָאד טָא יו -- דניק א וצ עליפא ףליה
 יידעק ,ןיימ ןטימ טשינ זא ,ןעזעג טָאה'מ ןוא ,טנאה א ראפ ןעלרעיימ ןעמ
 טריפעג ןעלרעיימ ןופ לָאז רע ,טרעקראפ רָאנ ,ןריפ ןעלרעיימ לָאז רע
 -נערבנַײרא רעכיג סָאװ ןוא ןעמענ םיא לָאז ,סע טסייה ,רענעי זא ,ןרעוו
 -נייועג טגנערבראפ ןוא טנרעל רע ּוװ ,רעמיצ-רעדניק ןַײז ןיא 2

 .ךע
 יז ןעוו ,ןָאטעג גָאז א קידנלַײא רעבשאמ עשיומ טָאה -- ,סילשראפ --

 -יימ ּווו ,רעמיצ-רעדניק ןיא ,בוטש ןופ עטרעטַײװרעד ןפָארטעג ךיז ןבָאה
 ,טיוט ,טיור זיא םענָאּפ סנדייז ןַײז יו ,ןעזרעד טרָאד טשרע טָאה לרע
 .ענַײז טשינ יװ ,ןגיוא יד ןוא ,לוולּווװועמ

 ןַײז טימ ןיילא קידנבַײלב ,רעבשאמ עשיומ טָאה -- ,לרעיימ ,אה --
 וצ יוװ ,ןיילא ךיז וצ רעמ ןָאטעג גָאז ןקיניזמוא ןכיג א סעּפע ,לקינייא
 יד טרעטיצעג ןבָאה רעבשאמ עשיומ אב יװ ,ןעזעג טָאה רעכלעוו ,םענעי
 .טכארבעגסיורא רעטרעוו יד טָאה רע סאשעב ןּפיל

 -אכעגרעביא עבלעז סָאד לָאמָאכָאנ רעבשאמ עשיומ טָאה -- ,אה --
 .טרעז

 -עג לָאמאטימ זיא בוטש-סע ןיא יװ ,טרעהרעד לרעיימ טָאה טלמעד
 טעז ,טשרעוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ךאס א ןופ םושז א סעּפע ןרָאװ
 ןעו ,םעד ךָאנ ןוא ,טלעטשעגנַײרא טסירד קירעביא טשינ ,סיוא
 ףא רָאנ ַײרפ טליפרעד ךיז ייז ןבָאה ,ןַײרא ןיהא ןיוש ןענַײז יז
 -רעד ןרעה ןזָאל רָאנ לַײװרעד ןלָאז רעלַײמ ערעיײיז זא ,ליפיוזא
 טינ טומ ןייק ייז טָאה ןעַײרש רעכעה ףא לַײװ ,ןעַײרעגָאלק עטקיטש
 ,טקעלקעג

 -- ,טרעהעגסיורא טרָאד ןופ לַײװרעד ךיז טָאה -- ,רימ זיא ייוו --
 !ראזג אזא

 ?ןטכיר ןעוועג סע ךיז לָאז רעוו --
 ?ןעזסיורָאפ טנָאקעג סָאד טָאה רעוו --
 ..ןעוועג ענאקעמ םיא ןבָאה טַײל ןוא טָאג סָאװ ,שטנעמ א --
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 ןבָאה ,ןסקאוועג רעמ זיא בוטשי-סע ןיא למעזעג סָאד זא ,רעבָא רעטעּפש
 וצ טניווװעגוצ ןוא ,ןגָארקעג עזָאה רעמ ךיוא ,סיוא טזַײװ ,ענעמוקעגנָא יד
 סיורא יז ןענַײז ,ןרעדנא ןכרוד סנייא טקראטשעג ןוא טפול-בוטש רעד
 רעד סָאװ ,ףורעד טקוקעג טשינ ,טכארבעגטימ ןבָאה ייז סָאװ ,םעד טימ
 רעכַײר רעד ןופ טנעװ עכַײר יד סָאװ ןוא דמערפ ןעװעג ייז זיא םורא
 .ןדניבעצ וצ ַײרפ ךיז טביולרעד טינ יז ןבָאה בוטש

 .טרעהרעד ךיז טָאה -- ?רע זיא ווו --
 ?ןטלאהאבסיוא סע ךיז רע טָאה ןיהּוװ --
 ?ןיגּפָא טכַײל יוזא טעוו'ס ,ןעמ טניימ סָאװ --
 !ןעניפעגסיוא םיא טי'מ --
 !דרע'רד רעטנוא ןופ --
 !ןעיירדסיוא טינ ךיז טעוו רע --
 א זיב ןקעליס ,טרָא ןפא ,ָאד טינ טעוװ רע זיב ,ןייגקעווא טינ ןרימ --

 .עקעּפָאק
 .ןקיטכענ ָאד ,ןגָאט ָאד --
 .ןעעז ןגיוא יד סָאװ ,ץלא ןגָארטעצ --

 -ָאלעגנָא יד טָאה -- !רעהא םיא טיג !סיורא רע לָאז ?רע זיא ּוװ --
 -סיוא ,ןגיוא יד ראפ סיאב-יינב יד ןופ םענייק קידנבָאה טשינ ,עסאמ ענעפ
 ןריט יד וצ ,עילעטס רעד וצ ,טנעװ יד וצ ןעגנורעדָאפ עריא ןגירשעג
 רענייק סָאװ ןוא ,בוטש-סע ןיא טריפעג ןבָאה עכלעוו ,ןרעמיצ ערעדנא ןופ
 .ןזיוװעג טינ ייז ףא טציא ךיז טָאה

 -רעד םוצ ןָאטעג גָאז א טלמעד רעבשאמ עשיומ טָאה -- ,רעליטש --
 בוטש ןיא סָאװ ,ןסיוטש ןעמונעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןעלרעיימ םענעקָארש
 םיא טימ ָאד קידנלַײא יוזא ךיז טָאה עדייז רעד סָאװראפ ןוא ,ךיז טוט
 .טקעטשראפ רעקלא ןיא

 ןשיװ ןוא ןטסיײרט ןעמונעג רעבשאמ עשיומ טָאה -- !רעליטש --
 ןופ יא עריומ ןופ יא ןזיוועג םיא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןרערט יד ןעלרעיימ
 .ןדייז םוצ טארפיב ,עקיבוטש עלא וצ ,ןיילא ךיז וצ סענָאמכאר

 ןוא ,לקיגייא ןַײז וצ טגָאזעג רעבשאמ עשיומ טָאה -- !טינ ןייוו --
 ןבָאה ןרעיוא ענַײז סָאװ ,םעד ןופ טרעטיצעג ןיילא רע ךיוא טָאה ַײברעד

 :ןעמונראפ בוטש ןופ

 טרעהעגפוא טינ טרָאד לַײװרעד ןעמ טָאה -- !טלעװ קע ךָאד'ס --
 .ןעַיײרש

 !םָאדס ןיא יו רעגרע ךָאד'ס --
 !ָאטינ סענָאמענ ןייק רָאג ןיוש ךָאד'ס --
 .טנעה יד ןיא םיכצָאר וצ ייהעלע --
 ?ןָאט וצ ןָא ןעמ טבייה סָאװ ,ןעמ טוט סָאװ --
 .!יוא --
 -עג ןעמ טָאה -- ...טוג טינ רימ זיא'ס ...רעסאוו רימ טיג ...רעסאוו --

 ןוא טכאמנָא ווערע ןופ ןעַײרעשטיװק טימ ףליה ןטעב ןוא ןעַײרש ןעמונ
 .סעשָאלאכ
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 זיא סָאװ ,עלעטיג .בוטש ןיא ןרָאװעג ליטש לָאמאטימ זיא טלמעד
 ,שעמוכ-שטַײט ריא רעביא רעקלא ריא ןיא ןסעזעג ףױלעגנָא בייהנָא םוצ
 רעמיצסע ןיא סָאװ ,קידנרעהרעד ,טָאה ,רעגייטש רעקיטלמעד ריא יו
 ,ןעגנאגעגוצ ןיהא קַיור זיא ,ןביוהעגפוא טרָא ןופ ךעלעמאּפ ךיז ,ךיז טוט
 סעליוק יד עקאט ךעלקריוו ןענַײז יצ ,ןעז וצ ,ןטָארטעגרעבירא לעוװש יד
 ..סיוא רָאנ ריא ךיז טזַײװ רעשפע יצ ;סעליוק

 יז טָאה סָאװ ,טליגכַײלג סיורג ןופ לַײװ ,טלַײעג טשינ ךיז טָאה יז
 טַײצ עטצעל יד ןעשיומ ןאמ ריא ןוא יז טָאה'ס סָאװ ,םעד ךָאנ טשרעהאב
 -אב ןטלעױּפעג-טשינרָאג ןוא ןכעלקילגמוא ריא ךָאנ סרעדנוזאב ,ןפָארטעג
 טשינ ןיוש יז ןָאק ךאז ןייק זא ,טכאדעג טָאה ,ןיסָאי-װעקנאי אב ךוז
 .ןריפסיורא טשינ דנאטש ריא ןופ ןוא ןשארעביא

 טָאה יוזא ,ףורא לעװש רעד ףא ןזיא יז רָאנ יװ ןוא ,ןַײרא זיא יז
 -עג םיא טָאה'ס סָאװ ןוא ןיא םעליוא רעד רעוו ,ןענאטשראפ ךַײלג יז
 טַײצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,טפעלּפעג ןבילבעג זיא יז ...רעהא טכארב
 ךיז ןעזעג ןוא טנעה יד ןיא ןעמונעג ךיז ,ןָאטעג ּפאכ א ךיז יז טָאה
 ךיז ןלעטשנגעק זא ןוא טרעשאב למיה ןופ זיא'ס זא ,קידנסיו ,ןקראטש
 ..ביל ראפ ןעמענָא סָאד ףראד יז זא ןוא ,ךעַײש טינ זיא

 טָאה יז זא ,ךָאנ סרעדנוזאב .ץלא וצ ןעװעג טיירג םורעד זיא יז
 ןוא רעדניק עריא ןָא ,ןעשיומ ןָא ,בוטש ןיא ןיילא ענייא ןעזרעד ךיז
 ךיז ןסָאלשאב יז טָאה ,ףליה וצ ןעמוק ריא לָאז רעכלעוו ,םענייק ןָא
 ,סעמוראט ןָא ,גנוקירעדינרעד רעקידנעייטשרָאפ רעד ןבעגרעטנוא
 וצ טלייוװרעדסױא טָאה טָאג ןכלעו ,םענײא ןא ראפ טסאפ'ס יװ
 -עגסיוא םירָאפס עשרעבַײװ עריא ןיא טָאה יז יװ ,םירוסעי טימ ןווּורּפ
 .טנעייל

 -אב-טשינ א ,יז טָאה עגער עטשרע יד ןוא ,ןבילבעג ןייטש זיא יז
 ןופ ןדלאווג יד ןיא טרעהעגנַײא קַיור בלאה ךיז ,םענייק ןופ עטקרעמ
 טכארבעגנַײרא טָאה'מ סָאװ ,גנונעדרָאמוא יד ןעזעגוצ רָאנ ןוא םעליוא
 ןוא ךיש עטאוועטנארט יד טימ ןוא סעכייר עמערָא יד טימ בוטש ןיא
 -ןסאג ןופ טיוק ןוא ץענ בוטש עלופ א ןגָארטעגנָא ןבָאה עכלעוו ,לוויטש
 .יינש

 ,עגער א ףא זיא םעליוא רעד ןוא ,ןעזרעד יז ןעמ טָאה רעבָא דלאב
 -לעוו טימ ,ור רעד ןופ ןפָארטעג יװ ,ןרָאװעג ליטש ,רָאנ עגער ןייא ףא
 ףא זיא'מ .טנגעגאב ןעמעלא ,קידנקוקּפָארא לעוװש רעד ןופ ,טָאה יז רעכ
 ריא ראפ ץערעכערעד ןופ לסיב א--ןבילבעג ןשָאל ןָא יװ עלַײװ א
 -ידנגַײװש רעד ןיא סָאװ ,ראפרעד ךיוא לסיב א ןוא ,גנוטלאה רעקידריוו
 ןבָאה ייז סָאװ ,ןופרעד טקידירפאב טליפרעד עלא ךיז ןבָאה טונימ רעק
 ןענַאק ךיז ןלעוװ ייז ןעמעוו וצ ,ןטנעָאנ א סרעבשאמ עשיומ ןעזרעד טציא
 עשיומ וצ ןיילא ךַײלג יו--ןטכעלש טימ רעדָא ןטוג טימ -- ןדנעוו
 .רעבשאמ

 .ןעוועג עקאט זיא יוזא ןוא
 -עק, טקורעגסיורא םעליוא םענערָאװעג-ןגיוושנא ןופ ךיז טָאה דלאב

50 



 םוצ לטסיופ א טימ זיא ןוא ,לסענרוב ןקידרעטניוו-בלאה ןטימ ,"עלעצ
 ;ןפורעגסיוא ןוא ןָאנבױא םוצ טלעטשעג ךיז ,ןפָאלעגוצ שיט

 !טלעג ןַײמ --
 -עצ ןטלאהעגרעטנוא ןטַײז עלא ןופ םיא ןבָאה --!טלעג רעזדנוא --

 ,ןלאש יד ךרוד סיורא ייז ןענַײז רָאה יד סָאװ ,ךעלדיימ ,רעבַײװ עטלטאּפ
 -עצ ןוא טעילאּפראפידליוו ןעזסיוא טכאמעג ייז ןבָאה ןוא ךעלכעלאש
 .ןטכָאלפ

 ןָאטעג דנעװ א ליטש טלמעד עלעטיג ךיז טָאה -- ,רעבַײװ ,ןדִיֵי --
 -עגסיוא עקידנרעדָאפ טימ ןסירעג ריא וצ ךיז טָאה סָאװ ,םעליוא םוצ
 טינ'ס ..ןעז ןגיוא ערעַײא סָאװ ,טמענ ,טליוװ ריא סָאװ ,טמענ -- ,ןעיירש
 ...סרעַײא ןוא סטָאג זיא'ס ,סנַײמ

 -רעוו עריא ןטַײז עלא ןופ ןעמ טָאה--!ןעמענ רימ ןלעװ עדאווא --
 !טמענ ,ןדִיי ..!עדאווא --- .טּפאכעגפוא רעט

 עלא רעביא רעמיצסע ןופ טזָאלעצ ךיז טָאה םעליוא רעצנאג רעד ןוא
 -מיא םענעגייא ןופ טעוװעדליוועצ ןוא ,זַײװסעּפורג ,זַײװקיצניײא --- ןרעמיצ
 סָאװ ןעמעוו ,טנָאקעג טָאה'ס סָאװ רעװ ,ןּפעלש ןעמונעג ןעמ טָאה ,טעּפ
 --- רעדיילק ,ןטעב ןופ טנאוועגטעב יװ ,ןעמוקעג טנאה רעד רעטנוא זיא'ס
 -זָאלג ,סעפעג --- םיצייפכ ערעדנא ךיוא יװ ,סעבָארעדראג ןוא סעפאש ןופ
 .וואא רעכעטנאה ,רעכעטשיט יװ ,רעַײטשסיױא ןוא ,גראוו

 ןיא ןכאז ןקאּפ ןעמונעג עליפא עקינייא ןבָאה טעּפמיא סיורג ןופ
 ןעמ טָאה ַײברעד ןוא ,קידנלַײא ןוא ךיג ,עפיירס א סייב יװ ,רעכעלַײל
 ךיז ןוא טמעשעג ךיז ןעמ טָאה טַײצ רעבלעז רעד ןיא יא ,טּפאכעג יא
 :ןעגנּוװצעג וצרעד ןבָאה סָאװ ,סערָאצ יד טימ טרעפטנעראפ

 ףא ,טגָאלקעג ךיז ,קידנקאּפ ,ןוא טקאּפעג ןעמ טָאה -- ,רימ זיא ייוו --
 ןעמענ וצ ןעמוקנָא ןפראד ףא ןעמוקעגרעביא זיאמ סָאװ
 ...סדמערפ

 ייוצ ןעוו ,טליּפשעגּפָא סענעצס ענעדיישראפ ךיוא ךיז ןבָאה ַײברעד
 ןוא ,ןלעפעג ייז זיא סָאװ ,ךאז ןייא ףא ןגָאלשעגנָא ךיז ןבָאה לָאמאטימ
 טָאה'מ ןעוו :;ךיז ראפ ןּפאכנַײרא רעכיג סָאװ טלָאװעג יז טָאה רערעדעי
 ,ךאז קע ןייא אב רענייא קידנטלאה ,ןגָאלשעצ טינ ריש-ריש ןיוש ךיז
 ןופ רענייא ןסירעג ןוא ןגיוצעג ןוא קע ןטייוצ א אב רעטייווצ רעד
 ,רעמענעּפ יד ןיא ךיז ןעמ טעװ ,טכאדעג טָאה ,טָא-טָא ןוא ,טנעה סנרעדנא
 .ןרָאפנַײרא סערוצ יד ןיא

 טימ טקיטפעשאב ןוא טּפאכראפ יוזא ןעוװועג זיא םעליוא רעד ןעוו
 -עג ךיז טָאה יז יװ ,ןעז טנָאקעג ןעלעטיג ןעמ טָאה ,עכָאלעמיּפעלש רעד
 יװ ,טנעה יד טימ ןגיוא יד טלעטשראפ ,רעמיצ ןטימ א ןיא ןייטש ןפָארט
 וצ ,ןייוועג ןָא ,ןגיוא ענעקורט טימ ,טייהרעליטש ןוא ,ןשטנעב-טכיל וצ
 :ןענַײט

 ?סָאװראפ ,םעליולעשעניוביר --
 ןטימניא זיא עלעטיג יװ ,ןעזוצוצ ןעוועג טכַײל טינ טלָאװ ןצעמע ביוא

 ןקוק וצ ןעוועג ךָאנ רערעוװש רעבָא םיא טלָאװ ,ןענאטשעג רעמיצ םענעי
 ןַײז טימ רעקלא םענעסָאלשעגּפָא םעניא טלמעד רעבשאמ עשיומ ףא
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 ןיא ןטלאהעגנָא ךיז טָאה רע יוזאיוו -- ןטלאהאבסיוא ךיז לרעיימ לקינייא
 ...םיא אב ףליה טכוזעג יװ ןוא טרעמאלקעג ךיז ,ןעלרעיימ

 -לאב עמערָא יד יװ ,םעד ךָאנ ,רעטעּפש טארפיב ,טשרעוצ ךָאנ סָאד
 ןביוא יוװ ,בוטש ןיא ןָאט ןעמונעג ןבָאה ןוא ןפָאלעגנָא ךיז ןענַײז סעוויוכ
 סייב יװ ןוא טציהעצ ןכאז עקיצנייא ןּפאכ ןוא קעּפ ןקאּפ -- טגָאזעג זיא
 יד ןלעטשנַײרא ןעמונעג ךיוא ךיז ןבָאה םעד ךָאנ ןעו ןוא ;עמוהעמ א
 ,דלודעגמוא ןרענעלק טימ ,שאר רעקינייװ טימ ,סעוויוכלאב עטסנרע רעמ
 ךיוא ןוא ;:סענַײט ערעסערג טימ ךיוא ןוא גָאװ רעמ טימ ראפרעד רעבָא
 ןטוג טימ קידנענַײט ,ןדנעו ךיז ןעלעטיג וצ רעַירפ ןעמונעג ןבָאה יז
 ?סדמערפ ןלעװ לָאז ,רעבשאמ עשיומ יװ ,ןאמ ריא יװ ,אזא ,שטַײטס,
 סָאװ טוט ,ןדִיי , :קידנענַײט קירוצ ,ןכָארבעג טנעה יד טָאה עלעטיג ןוא
 ןוא ?..ןעוט עלא יד טָא יװ ,ןעז ןגיוא ערעַײא סָאװ ,טמענ ,טליװ ריא
 ?ןבעג ייז סָאד טעװ סָאװ ,יז טדער סָאװ, :טרעפטנעעג ריא ןבָאה ענעי
 -בוטש ןוא םילייק לסיב םעד טָא טימ זא ,סעמע ןא ףא יז טניימ יצ ןוא
 ,עלעטיג ,יז ...ןרעה טינ עליפא ןליוו ייז ,ןיינ ?ןעמוקּפָא יז ןעמ טעװ ןכאז
 רָאנ ןליוו ייז ;טינרָאג ייז ןרעדָאפ ריא ןופ ןוא ,ןעִילעג טינ ייז אב טָאה
 ןַײז זעיימ טינ סיוועג טעוו רעכלעוו ,ןעשיומ ריא טימ ןדערעביא ןוא ןעז
 עניוזא ןיא טינ טייטשראפ סָאװ ,יז סָאװ ,סָאד ןגיילרָאפ טינ ייז ןוא
 ."ןכאז

 ןוא -- ,רעהא םיא טיג -- .טענַײטעג ייז ןבָאה -- ?זיא ּוװ ןאמ רעַײא --
 ןיא םיצייפכ ןוא קעּפ עטקאּפעגנָא יד ןטלאהעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,יד עלא
 :ןרעדָאפ ןפלָאהעג ןוא ןטלאהעגרעטנוא ייז ןבָאה ,טנעה יד

 ..רעהא םיא טיג ,ןעז םיא ןליוו רימ ,םיא ןעמ טלאהאב סָאװ --
 -אברעד ילאצ א ןופ לָאק סָאד טרעהרעד ךיז טָאה ןעמעלא רעביא ןוא

 ףוג ןסיורג ןַײז טימ ,ערעדנא ןשיװצ ,ךיוא ךיז טָאה סָאװ ,רעקידמער
 -יג ןבעל טלעטשעגקעווא ךיז ,טּפוטשעצ ןעמעלא טָאה ,טלעטשעגנַײרא
 ;ןגירשעגנַײרא םענָאּפ ןריולראפ-סאלב ריא ןיא ןוא ןעלעט

 ?רעטָאּפ טכַײל יוזא ןעמ טרעוװ ןילאצ ןופ ?סָאװ יז טניימ סָאװ --
 ,ןגָאט ָאד לעווכ ,סיורא טינ בוטש ןופ לעוו'כ ,ןענאדנופ קעווא טינ ל"כ
 טָאה ןילאצ ..טעב ןיא ךַײא אב ,טעב ןיא ןעשיומ רעַײא אב -- ןקיטכענ
 טעװ סעניוברוכ ..טינ טעװ ןאמ רעַײא ךיוא ,טצעזעגנָא טינ רענייק ךָאנ
 ...ןכאמ רע

 -רעזעלג א סעּפע טצאלּפעג ךָאנ טָאה ,םעלא םעד טָא ןטימניא ,ָאד ןוא
 -לאב עמערָא יד ןופ ענייא רעדָא רענייא סָאװ ,ץנעדערק א ןופ עלייק ענ
 קיטכיזרָאפמוא יז טָאה ןוא עפאשזזָאלג א ןופ טּפאכעגסיורא טָאה סעוויוכ

 -עצ ןוא ןפרָאװעגּפָארא ,ןייגאב וצ ךיז יוזאיו ,ןסיו טשינ ןופ רעדָא |
 ביוש א ןיוש טָאה רעצעמע זא ,טניימעג טָאה םעליוא רעד ןוא ,ןכָארב
 .טצעזעגסיוא

 .רעכערב םעד טימ ןעוועג םיקסאמ עלא ןעמ טָאה -- ,יוזא טוג --
 !יוזא טכער --
 יז טמוק'ס --
 .טנידראפ --
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 .ןגָארטעצ בוטש יד ,ןגָאלשסױא רעטצנעפ יד --
 סָאװ ,אזא--ןָאטעג רעטיצ ןליטש א סעּפע עלעטיג טָאה טלמעד טָא

 אזא רעדָא ,ךעיומ םעד טרעכעל סָאװ ,שטיווק א לָאמא ןיוש טמוק םיא ךָאנ
 -פוא ןענָאק טשינ ןיוש ןוא ןלאפמוא טימ ךיז טקידנע סָאװ ,ןגַײװשליטש
 ,ןייטש

 -רעד רעקלא ןיא רעבשאמ עשיומ וצ ךיוא טָאה טנעמָאמ םענעי ןיא
 יוזאַלו ,ןפורעגנָא בוטש ןיא טרעװו רע ןעמענ אראפ סָאװ טימ ,טכיירג
 טלמעד טָא-- ,ןענעכערעצ ךיז םיא טימ ןוא ןעז םיא ליוו'מ ,םיא טכוזי'מ
 ןזָאלראפ וצ ,סָאװראפ ךעלדנעטשראפמוא ,ןעועג טיירג ןיוש רע זיא
 לָאמאטימ ןוא סיורא ,סָאלש םעד ןענעפע ,ריט רעד וצ ןייגוצ ,ןעלרעיימ
 .שינעטלעהאב ןופ םעליוא ןצנאג ןראפ ןזַײװאב ךיז

 ליטש לָאמאטימ רעדיוװ סעּפע בוטש ןיא זיא טונימ רעד ןיא ...רעבָא
 ךיז טלָאװ ,רעטכירעגמוא ןא ,רענייא ךַײלג יװ ,ליטש יוזא ,ןרָאװעג
 עלא זא ,טליפרעד ןעמ טָאה ,ןעזרעד םיא טָאה'מ זא סָאװ ,ןזיוואב טרָאד
 .ןרעוו ןגיוושנא ץערעט םוש ןָא ןוא קיטַײצניײא ןפראד רעלַײמ עקידנעלמוט

 סָאװ ,רעד ןוא ,קעּפ יד טימ סָאװ ,רעד -- םעליוא רעד יוװ :ךעלקריוו
 לָאז יז ,ריא ןופ קידנענָאמ ,טלמאזראפ ןעלעטיג םורא ךיז טָאה -- ,ייז ןָא
 בוטש ןופ לעװש רעד ףא ךיז טָאה יוזא-- ,ןבעגסיורא ןעשיומ ןאמ ריא
 א םיא ךָאנ ןוא ,עמרָאפ רעד טול ןָאטעגנָא ,רעטמאאב-טכירעג א ןזיוואב
 ,לָאג ילורס ייז רעטניה ןוא ,רעגייטש רעד יװ ,ףליה וצ םיא ,קינשטָאדוב
 .טצעלוצ רעגעלש לקילומש ךיוא ןילורס רעטניה ןוא

 -עגנָא זיא סָאװ ,רעטמאאב-טכירעג רעד ןפורעגסיוא טָאה -- !טלאה --
 --ןעמוקעגרָאפ ָאד ןיא רעירפ סָאװ ,ןעזעג ןוא ןעיירשעג יד ףא ןעמוק
 -סיורא ףא קעּפ עצנאג ןוא ןכאז עקיצנייא ןעמונעג טָאה םעליוא רעד זא
 .בוטש ןופ ןגָארטוצ

 ןופ ןָאנבױא םוצ קידנעייגוצ ןוא ,ןָאטעג גָאז א רע טָאה --!טלאה --
 ןעמונעג טָאה רע ןכלעװ ןופ ,ריּפאּפ א ןעמונעגסיורא רע טָאה ,שיט
 .ןענעייל

 ןוא ןענאטשראפ טָאה'ס רָאנ רעװ ןוא ,גנאל טשינ טנעיילעג טָאה רע
 ,ןעמונאב ךַײלג טָאה רעד ,םינָאיניא-טכירעג ןיא גנונא עטסדנימ א טאהעג
 -ענ וצ טביולרעד ךיז טָאה םעליוא רעד סָאװ ,סָאד זא :טייג ָאד סָאװ ןיא
 ,סנגייא ןוא ןכאז-בוטש סרעבשאמ עשיומ ןופ סעַײרכא רענעגייא ףא ןעמ
 ,םעד וצ רָאנ ,רעבשאמ עשיומ וצ טשינ ןיוש רעהעג'ס לַײװ ,ןטָאבראפ זיא
 ףיוה םעד ,בוטש עצנאג יד ןבירשעגרעביא טָאה רענעי ןעמָאנ סעמעוו ףא
 .ךיז טניפעג טרָאד סָאװ ,ץלא ןוא

 ןעו ,טשעדיכראפ ךיז ,ןענאטשראפ ןבָאה סָאװ ,יד ןבָאה -- ?סָאװ --
 סרעבשאמ עשיומ ןעמעוו וצ ,םעד ןופ ןעמָאנ םעד טרעהרעד ןבָאה ייז
 ?לָאג ילורס וצ -- ,טציא טרעהעג ןגעמראפ

 -עגוצ ַײברעד ןוא .טרעפטנעעג רעטמאאב-טכירעג רעד טָאה -- ,ָאי --
 רעד ,טסדנימ א ,רָאה א ןרירנָא טעוו'ס רעװ זיא ,ןָא טציא ןופ זא ,ןבעג
 -רעטנורא ץלא סָאד טָאה סָאװ ,ץעזעג ןראפ ךעלטרָאװטנאראפ ןַײז טעוו
 .סושער ןַײז רעטנוא ןעמונעג
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 -טשינ לייטנטסרעמ רעד טָאה --?רע טרעבאד סָאװ ?ץעזעג רעסָאװ --
 ןריולראפ ןוא טשימעצ ,ָאי ןעייטשראפ סָאװ ,יד אב טגערפעג סרעייטשראפ
 רעדמערפ רעד ןופ טנאה עדמערפ יד טליפרעד ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ןופ
 וצ ןעמוק טינ ייז טביולרעד ןוא טשימעגנַײרא ךיז טָאה עכלעוו ,טכאמ
 .סרעייז

 .טינ ןעמ רָאט ןעמענ ...רע טגָאז ,ןעמָאנ סנדמערפ א ףא זיא'ס --
 ?ןעמָאנ סנעמעוו ףא --
 -עג זיא סָאװ ,ןילורס ףא ןָאטעג זַײװ א ייז ןעמ טָאה -- ,סמעד ףא --

 םיא זיא םענָאּפ סָאד ןוא ,טנאה-אב-טנאה ,ןטמאאביטכירעג ןבעל ןענאטש
 .ןגָאז טינ טשינרָאג ןוא ןקוקוצ ץלא ןופ טרעווילגראפ ןעוועג

 ?ןעמָאנ רעסָאװ --
 ?ןעמָאנ רעוו --
 ?רע זיא רע --
 ךַײלג ןבָאה--?ןָא ךיז רע רעק סָאװ ?טגיילעגנַײרא רע טָאה סָאװ --

 .רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,קידנעייטשראפ טשינ ,עקינייא ןגערפ ןעמונעג

 -יוא ןופ רענעמ ,רעבַײװ ענעדיישראפ ןבָאה -- ...ראדָאּפסָאה ...ינאּפ--
 ךיז םיא ראפ ןוא ןגָאז סעּפע טלָאװעג םיא ,ןטמאאב םוצ ןסירעג ךיז םעל
 טינ יז ןבָאה ?ראדָאּפסָאה ,ינאּפ , רעטרעוו יד ןופ רעמ רעבָא ,ןדערסיוא
 -אב טשינ ןשָאל עדמערפ סָאד ןבָאה ייז סעמכאמ ,ןעגנערבסיורא טנָאקעג
 .טשרעה

 ,יד עלא ןגָאלק ןעמונעג ךיז ןבָאה---?שינעקישנָא ןא ראפ סָאװ --
 יז ןבָאה ןוא קעּפ עצנאג רעדָא ןכאז עקיצנייא ןעמונעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ
 ,ןטמאאב ןופ לעפאב ןכָאנ ,טציא ןוא ,סנגייא רעייז ראפ ןטלאהעג ןיוש
 .ןגיילקעווא קירוצ ייז ןוא ןענעגעזעגּפָא יז טימ טזומעג ךיז ןבָאה

 -יוזא ןופ ןעיירשעגסיוא טרעהרעד ךיז ןבָאה -- !לדניווש ןוא שלאפ --
 זיא'ס לַײװ ,טעוועדארעג טשינ ןכאז-בוטש ןייק ףא ךיז ןבָאה סָאװ ,ענ
 ןוא .טקידירפאב טינ יײז ןבָאה ןטַײקינײלק ןייק ןוא רעמ ןעמוקעג ייז
 ,קידנעעז ,ןבילבעג ןגָאלשרעד ןוא קיטנעהּפָא דליוו זיא סָאװ ,?עלעצעק,
 -עגוצ גנולפייווצראפ סיורג ןיא ןוא ליטש זיא ,ןפָארטעג ָאד טָאה'ס סָאװ
 ןוא טכוזעג געט עטצעל יד טָאה רע ןכלעוו ,רעגעלש לקילומש וצ ןעגנאג
 טשינ לי ,סיוא סעּפע ךיז טיירד רענעי זא ,טליפעג ןוא ,ןענופעג טינ
 ;ןייג טשינ סעכילש ןַײז ןיא לָאמ סָאד ןוא ןענידראפ

 א טימ טענַײטעג עלעצעק טציא טָאה--!רימ זיא דניוו ןוא ייוו --
 ךיז וטסָאה סָאװ--.רעגעלש לקילומש ראפ ןגינ ןקידנענייװ-שירעבַײװ
 רעמ רעצעמע ריד טָאה יצ ?טנידראפ קינייװ רימ אב טסָאה ?ןטלאהאבסיוא
 ןַײד ןיא ?טגָאזעג טינ וטסָאה סָאװראפ ןיא !ךעייצער !ןעלזאג ?ןבעגעג
 ...ןטאט סנטאט

 ילרעגָאלק א טרעהרעד ךיז טָאה---?טלעװ רעד ףא ךיז טוט סָאװ --
 .עכאווש ,עטלא ןופ

 .!ןייגרעטנוא טגעמעג ןיוש טלָאװ יז --
 א ,קנּוװ א סנטמאאב ןפא ,קינשטָאדוב רעד טָאה --!ךיז טייגעצ --
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 רעד ףא םיא ,ןטָארטעגוצ זיא רע ןכלעוו וצ ,םעליוא םֹוצ ןָאטעג לעפאב
 .ןבַײרטסיױרא ןעמונעג ןוא ןזיװעגנָא ריט

 ,ןָאטעג יירשעג ןרעכעה א ןיוש רע טָאה-- ןעמ טגָאז ,ךיז טייגעצ --
 ןרעדנא ןפא טרָא ןייא ןופ טקורעג ךיז ,טמאזעג טָאה םעליוא רעד ןעוו
 .ןזָאלראפ בוטש יד ןוא ןטערטּפָא טלָאװעג טשינ ןוא

 עדמערפ סָאד ןבָאה סָאװ ,יד רעִירפ -- ןבעגעגכָאנ ףָאסלָאקפָאס טָאה'מ
 ?לּפענק, א ראפ טרעטיצעג לאלכיב ןבָאה ןוא ןענאטשראפ טשינ ןשָאל
 ,טאהעג עריומ רעקינייװ טָאה סָאװ ,ילאצ א יװ ,עניוזא ךיוא ךָאנרעד
 ןכלעוו ,לעפאב א ןעוועג לעפאב רעד זיא םיא עייגענעב ךיוא סָאװ רעבָא
 .ןגלָאפסיוא זומ'מ

 רעד וצ קירוצ ּפָאק םעד ןייגסיורא סייב רע טָאה -- ןעז ךָאנ ןרימ --
 טלעוו יד -- .טעָארדעג ּפָארא לעװש רעד ןופ ןוא טעווערעקעגסיוא בוטש
 ,רעטריסערעטניראפ א רענייא זיא ,ילאצ ,רע טשינ ןוא ,רעקפעה טינ זיא
 .ןרעוװו טקעדעגפוא לָאז לדניווש רעד זא ,ןָאט ץלא טעװ סָאװ

 ,ןזיװעגנָא ריט רעד ףא קינשטָאדוב רעד םיא טָאה ---!גונעג ,גונעג --
 עקידיײל טימ ןענאּפשרעבירא לעווש יד טזומעג טָאה ,ילאצ ,רע ךיוא ןוא
 ענעטלאהעגפוא טימ זיולב סיורא ןענַײז סָאװ ,עקירעביא עלא יװ ,טנעה
 .רעלַײמ יד ןיא ןעַײרעלדיז ןוא סעלָאלק

 -ראפ ךיז ןזיוואב טָאה רעכלעוו ,עלעצעק ,רענייא רָאנ זיא ןבילבעג
 -סיוא ןקיטשינ ןוא סקּוװ םעניילק ןַײז סעמכאמ ,עלא ןופ רעגנעל ןטלאה
 יו ןוא טקוקעגפורא םענָאּפ סרעגעלש לקילומש וצ ץלא טָאה רע .ןעז
 םיא ןיא ץלא ךָאנ טייהרעליטש ןוא טעּפארדעג םיא וצ ךיז רעטייל א ךרוד
 :טענַײטעגנַײרא

 -עג טינ גָארטפוא ןַײז רע טָאה סָאװראפ ...ןטאט סנטאט ןַײז ןיא --
 ,רע ןעוו ,טַײצ עטצעל עצנאג יד ןעוועג רע זיא ּוװ ןוא ,ןעמענָא טלָאװ
 .?ןבָאה טפראדאב יוזא ןוא טכוזעג םיא טָאה ,עלעצעק
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 ןטַײקינײלק רָאּפ א ךָאנ ,ךאז רעד טימ ןקידנעראפ םוצ ,ָאד ןוא
 אב טליפעג ךיז טָאה ילורס יוזאַיו ,ןלעטשרָאפ ךיז ןעמ ףראד ,סנטשרע
 ,אזא ןופ ןסערעטניא יד ןקידייטראפ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,ענעצס רעד טָא
 ;ןעקנעדעג רימ יװ ,ןביוהעג טינ לאלק ןגיוצאב ךיז טָאה רע ןכלעוו וצ
 ,עניוזא ןדַײל טזומעג ןבָאה גנוקידייטראפ רעד טָא ןופ ןעוו ,ךָאנ טארפיב
 רע טָאה לריוג ןעמערָא רעייז ןוא ןגעלעג ץראה ןַײז םיא זיא ייז וצ סָאװ
 .ןרירנָא ןוא ןעּפעשטראפ טלָאװעג טינ עדאווא

 יּפָא רעגנעל טניולעג ךיז טלָאוװ'ס ןכלעוו ףא ,ךורּפשרעדיװ א ,ָאי
 סָאד ןוא ,סנייא -- סָאד ...טינ טַײצ ןייק ףורעד ןבָאה רימ רעבָא ,ןלעטשוצ
 :ךעלמענ ןוא ,ןַײז טלָאמעג ָאד ןצרוקניא ףראד סָאװ ,דליב א-- עטייווצ

 ןיש ,ןיילא בוטש יד טזָאלעג ןוא סיורא זיא םעליוא רעד רָאנ יו
 ןָא ,ןטמאאב םעד ןָא ךיוא ךָאנרעד ןוא ,עליפא ןעלעצעק ןָא ,םענייק ןָא
 ןיא עלעטיג רָאנ ןיילא זיא ןבילבעג ןוא ,עקירעביא עלא ןָא ןוא ןילורס
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 סָאװ ,םעד ןופ ענעפלָאהעג א טשרעמיולק יא ,ענעפָארטעג א יא בוטשי-סע
 טשינ ןוא ןזָאלרעביא ןעגנוווצעג ןעוועג זיא ןוא קעווא זיא םעליוא רעד
 -טע רעטעּפש ןבָאה יוזא ,ןבילבעג יוזא זיא יז יוװ -- ,טשינרָאג ןעמענראפ
 רע ,ןטלאהאבסיוא ךיז טָאה רעבשאמ עשיומ ּוװ ,רעקלא ןופ ליטש ,סָאװ
 טשינ--ןטלאהעג טנאה א ראפ ךיז ןבָאה ייז .ןזיוואב ךיז ןעלרעיימ טימ
 --לרעיימ :טרעקראפ רעכיג רָאנ ,טנאה רעד ראפ ןעלרעיימ עשיומ יוזא
 ןַײרא ןענַײז ייז זא ןוא ...ןדנילב א יװ ,טריפעג טָאה רע ןכלעוו ,ןעשיומ
 וצ טרָאװ א ןָא ,ייז ןענַײז ,ןטימניא ןעלעטיג ןעזרעד ןוא בוטש-סע ןיא
 עדמערפ ראפ לָאמ עטשרע סָאד זיא רעבשאמ עשיומ .וצ ריא וצ ,ןגָאז
 א יװ ,םיא טָאה עלעטיג ןוא ,ןעלעטיג וצ ןטָארטעגוצ טנעָאנ יוזא ןגיוא
 ךיז טָאה לרעיימ יוויוזא ןוא ...טזָאלעגוצ ךיז וצ ןקנארק א יװ רעדָא ,דניק
 ,טנאה סנדייז םעד רעסיוא ,רע טָאה יוזא ,ןטימניא ייז ןשיוװצ ןענופעג
 -נגַײװש-םוטש ןיא ייז עדייב ןוא ,טנאה א ראפ עבָאב יד ךיוא ןעמונעגנָא
 ..טקינייראפ ראצ ןקיד



 וִע

 טָארקנאב רעקיליווזייב

 עשיומ ןופ טסּוװרעד ךיז טָאה עמ רָאנ י ןפאושמאמא
 -רעד ךיז טָאה עמ יװ ;ץעזנָא סרעבשאמ |

 ךיז ןבָאהס סענעצס אראפ סָאװ ,טסּוװ
 ןעו ,בוטש ןיא םיא אב טליּפשענּפָא
 ןפרָאװעג ךיז ןבָאה סעוויוכלאב עמערָא
 -עג זיא ןרעדעי סָאװ ,םיצייפכ יד ןּפאכ
 יוזאיו ןוא ,טנאה רעד רעטנוא ןעמוק
 -ענּפָא יז ןעמ טָאה טנעמָאמ ןטצעל ןיא

 ןזיוואב ךיז טָאה'ס ןעוו ,ןופרעד ןטלאה 6
 טימ ןעמאזוצ טכירעג ןופ רעײטשרַאפ א עי

 -עג רעד ,רענעי ןכלעוו ףא ,לָאג ילורס
 ןפא יװ ,ןזיװעגנָא טָאה ,רעטמאאב-טכיר
 סָאװ ,סנגייא םעדלא ןופ סָאבעלאב
 עשיומ וצ טרעהעג רעהֹא זיב טָאהס

 -וועקנאי ןופ זיוה ןיא זיא יוזא ,טסּוװרעד סָאד ךיז טָאה עמ יװ :רעבשאמ
 םיא ןשיװצ טשרעוצ ,גנוטאראב א ןרָאװעג ןטלאהעגּפָא טריבלייא יסָאי
 ןעוו ,םינָאיניא ענַײז לָאמעלא טערטראפ רעכלעוו ,טאקָאװדא-רָאי ןַײז טימ
 טָא ףא ןוא .סעוויוכלאב ערעדנא טימ ךיוא ךָאנרעד ;טכירעג א וצ טמוק'ס
 ,סולשאב א וצ ןעמוקעג ןעַײרעדײר עגנאל ךָאנ ןעמ זיא ןעגנוטאראב יד
 טָאה עמ :טריפעגכרוד דלאב עקאט ןעמ טָאה םיא ןופ טפלעה ןייא סָאװ
 יצילָאּפ ןופ לָאג ילורס זיא דלאב ןוא ,ףראד'מ ןעמצעוו ,ןָאטעג קנּוװ א
 ןא ראפ ןרָאװעג טלעטשעג רע זיא עקאט דלאב ןוא ,ןרָאװעג ןעמונראפ
 ,סנטשרע :ןסיוורעד טלָאװעג םיא אב ךיז טָאה רעכלעוו ,רעשרָאפסיױא
 ןוא ןפָארטעג טנאק ןגיה ןיא רעהא רע טָאה ןענאוונופ ןוא זיא רע רע
 .טלעג רָאג--- רע יװ ,אזא-- םיא וצ טמוק יװ ,סנטייווצ

 טייטש'מ יװ ,לטיה םענָא רעשרָאפסיױא ןראפ קידנעייטש ,טָאה ילורס
 טלָאװ רע ךַײלג יװ ,סאּפש טימ ןגָאלשּפָא ךיז טשרעוצ טוװּורּפעג ,אזא ראפ
 ,עגארפ ָא-אזא ןבעגראפ םיא טלָאװ רעכלעוו ,ןשימייה א ראפ ןענאטשעג

 ?יד
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 -עלק ןופ ...רעטסיולק א ןופ--..?טלעג םיא וצ טמוק'ס יװ ?טלעג, --
 *..טעוונאגאב טָאה רע סָאװ ,ערוואל רעװעַײשטָאּפ רעדָא רעוו

 ןייק ָאד ןיא סאּפש ראפ זא ,ןעזרעד טָאה ילורס זא ,רעבָא רעטעּפש
 םיא טָאה'מ סָאװ ,סעגארפ יד ףא ןרעפטנע ןעמונעג רע טָאה ,טינ טרָא
 רעשרָאפסיױא רעד זא יוזא ,ךעלכאז ןוא טפאהנסיוועג ,קלָאט טימ ,ןבעגראפ
 סָאװ ,ענעי זא ,ןעזעג ךַײלג ,גיוא טינעג ןַײז טימ םיא ףא קידנקוק ,טָאה
 ,דאשכ רעיײז ראפ טאהעג ךאמס םוש ןייק ןבָאה ,םיא ףא ןזיװעגנָא ןבָאה
 .ןעַײרפאב וצ םיא ןעוועג עטיונ רע זיא ,רעהראפ ןטשרע ןכָאנ ,ןיוש ןוא

 רעשפע זא ,קידנעניימ ,ןָאט וצ סָאד טלַײעג טינ ךָאד ךיז טָאה רע
 ןראנסיוא םיא לי סָאװ ,ןגולק וצ א ףא ןפָארטעגנָא ָאד רע טָאה טרָאפ
 ןטלאהראפ ךָאנ םיא םורעד טָאה רע ...ךיז טכאמ'ס יװ ,ןציּפשרעביא ןוא
 -רעד .לָאמ טירד א ןוא לָאמ טייווצ א ךיז ראפ ןעגנערב ןסייהעג םיא ןוא
 ךַײלג טָאה רָאנ ,ןגערפסיוא ןטימ זיולב טנגונאב טינ ךיז רע טָאה ַײב
 ןלענימירק ןעמייהעג ןכרוד גנודניבראפ ןיא טלעטשעג ךיז ןָא ביײהנָא ןופ
 זא ,ןפוראפ ךיז טָאה ילורס עכלעוו ףא ,רעטרע ענעי עלא טימ ריּפשסיױא
 סָאװ ,ץלא זא ,ןגָאז סעדייא םיא ףא ןָאק'מ ּוװ ןוא טרָאד ןופ טמאטש רע
 -רָאפסיוא רעד ךָאנ ,ךיז ןבָאה ןבאגנָא סילורס עלא .קיטכיר זיא ,טגָאז רע
 ,ןזיועגסיורא עקאט ,ןענאגרָא-ריּפשסיױא עטנַאמרעדיןביוא יד ןופ גנוש
 רעשרָאפסוא םאב זא ,יוזא .טרענימעג טינ רָאה א ,טגָאזעג טָאה ילורס יו
 ןוא ,דלושמוא סילורס ןיא ןבילבעג טינ לפייווצ ןייק טלמעד ןיוש זיא
 רעגנעל ךָאנ םיא לָאז'מ ,ןעוועג טינ טנורג םוש ןייק ןיוש זיא ץעזעג ןטיול
 .ןטלאהראפ

 ןרָאװעג טשינוצ זיא ךָאנרעיױזא ןוא ,טַײרפאב עקאט םיא ןעמ טָאה
 סרעבשאמ עשיומ ןכיירגרעד טלָאװעג ןבָאה'ס ןכלעוו ,ליצ טפלעה ןייא
 ,טימרעד -- קיטשילדניווש ענַײז ראפ זַײװאב א ןגירקוצסיורא--- סעוויוכלאב
 -נטניה טָאה רע ןעמעוו טימ ,יד ןופ רענייא זא ,ןזַײװרעד טעוו'מ סָאװ
 .רעלדניווש א טנורג ןיא זיא ,טפעשעג-עגרָאפינאמ א ןסָאלשעגּפָא םורא
 ןופ דלוש םעצע יד-- טפלעה עטייווצ יד רעבָא ראפרעד .טשינוצ -- סָאד
 ןוא טלדנאהעג ךעלטנרָא טינ לאלכיב טָאה רע זא ,ןיילא רעבשאמ עשיומ
 רע ןעמעוו אב ,סעוויוכלאב עטכארטעגסיוא טלעטשעגרעטנוא טָאה רע זא
 טָאה םורעד זא ןוא ערעדנא אב רעדייא רעִירפ ןעִילעג טשרעמיולק טָאה
 .טפארק ןיא ןבילבעג זיא -- ,ןקידירפאב וצ ייז טאהעג טכער ךיוא רע

 ךיז טָאה'ס לַײװ ,ראפרעד ןזַײװרעד טנָאקעג טכַײל ךיז טָאה סָאד
 ןרָאװעג ןבירשעגרעביא זיא סָאװ ,בוטש רעד רעסיוא זא ,טלעטשעגסיורא
 ןטפעשעג ענַײז טימ ךיוא רעבשאמ עשיומ טָאה ,ןעמָאנ סלָאג ילורס ףא
 ןבירשעגרעביא רע טָאה טפעשעג-ליוא ןוא -טפאנ סָאד :עבלעז סָאד ןָאטעג
 ןוא ,ןײטשדָארג עלעקנאי ןופ ,םעדייא ןא םענַײז םענייא ןופ ןעמָאנ ןפא
 .רעשטנעל םעכָאנ םעדייא ןטייווצ ןַײז ןופ ןעמָאנ ןפא -- רָאטנָאק יד

 -טשינ יד ןופ םענייק לָאז עמ :טרעהעג טינ ךָאד זיא סניוזא !עפ
 א שטָאכ ןעמוקאב וצ טַײקכעלגעמ עטסדנימ ןייק ןזָאל טינ ענעגייא
 ןוא טגײלעגנַײרא טָאה'מ סָאװ ,םעד ןופ לייט םעניילק א שטָאכ ,טסדנימ
 .ןריווװעגנָא טָאה'מ סָאװ
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 סרעדנוזאב ןוא ,טכארבעגנַײרא סאק סיורג ןיא ןעמעלא טָאה סָאד
 -אבמוא ןזָאלרעד טרָאטעג טשינ טָאה סָאװ ,ןיסָאי-װעקנאי א יװ ,עניוזא
 ןלעװ ערעדנא ןכלעוו ,ליּפשַײב א ראפ ןעניד ןָאק סָאװ ,ךאז אזא טפָארטש
 עטריסערעטניראפ עמאס יד ,ענעעזעגנָא עמאס יד ,ענעי ןוא ...ןָאטכָאנ
 דלאב ןוא ,ףראד'מ ןעמעוו ,ןָאטעג קנּוװ א רעדיוו דלאב ןבָאה סעוויוכלאב
 טשרע טשרָאקָא טָאה סָאװ ,רעשרָאפסױא רעבלעז רעד זא ,טלעױּפעג עקאט
 ןפא ןעמענ טציא לָאז ,לָאג ילורס רעהראפ ןפא ךיז ראפ ןייטש וצ טאהעג
 רע לָאז גערפסיוא ןטשרע ןכָאנ ןיוש דלאב ןוא ,רעבשאמ עשיומ רעהראפ
 ןבעג םיא ןלָאז סָאװ ,ןזַײװאב ןוא סעַײר עקיטיינ עלא ןעמוקאב ןבָאה
 רעד ףא ןצעזראפ םיא ןוא רעבשאמ עשיומ ןעמענראפ ןענָאק וצ טכער יד
 ךאז יד זיב ןוא ןעִיצ ךיז טעוו גנושרָאפסיױא יד גנאל יװ ,טַײצ רעצנאג
 .טכירעג ןיא ןרעוו טרָאלקעגסיױוא טעוו

 עשיומ ןריטסערא דל אב ןגעוו טלדנאהעג ךיז טָאה'ס ןעוו ,רעבָא ָאד
 םיא ףא לטימ טצעל א ןעניפעגסיוא טזָאלעג ךָאנ ךיז טָאה ,רעבשאמ
 עמוס עסיוועג א ןגײלנַײא טפראדאב טָאה'מ :ערָאצ רעד ןופ ןעלצוצסיורא
 -עגנָא רעייז א ,רענייא זא זיא--- טלעג ןייק טינ ביוא רעדָא ,טלעג-סעװרַא
 ןזיב טעװ רע זא ,םיא ראפ עמיסכ א ןבעג לָאז ,שטנעמיטָאטש רענעעז
 .ןפיולטנא ןלעװ טינ ןוא ןריר טינ ךיז טרָא ןופ טכירעג

 ךָאנ לַײװרעד זיא רעבשאמ עשיומ ןוא ,ןענופעג ךיז טָאה רענייא אזא
 סרעבשאמ עשיומ ןבָאה טַײצ-ןשיװצ יד טָא ןוא ...ַײרפ רעד ףא ןבילבעג
 עשיומ ,גרובליז לקיציא ןקישמוא לָא'מ ,ףורעד טצונעגסיוא ענעגייא
 ,סעוויוכלאב עטכארבעגפוא קראטש יד וצ ,ןאמי-סגנויורטראפ סרעבשאמ
 ,זיא רעבשאמ עשיומ סָאװ ,סָאד זא ,ןזַײװרעד ןוא ןרעלקפוא יז לָאז רע
 -ניא זיא ,ןיימ ןטכעלש טימ ןוא קיליװזייב ןעגנאגאב ,גנוניימ רעייז טיול
 סָאד זיולב ןעוועג ןיימ ןַײז זיא ןסעמערעדניא לַײװ ,יוזא טינ ןסעמערעד
 ןוא ןפיולנָא ךיז ןלעװ לָאמאטימ עלא ןעוו ,ןכערבעצ וצ טשינ טפעשעג
 ןוא טשינוצ ןרעװו טעװ ץלא ןעוו ,עפיירס א ןופ יװ ,ןעוועטאר ןעמענ
 -עג רעבשאמ עשיומ טָאה--,רעמא-- ןרעו טקידעשעג ןלעװ עלא
 ענעגייא ןיא ןבַײלב טפעשעג סָאד קילַײװטַײצ רעסעב לָאז -- ,טכארט
 טעוו רע ןוא ןעיירדרעביא ךיז טעוװ לדער סָאד ןעוו ,ךָאנרעד יידעק ,טנעה
 רע טעוװ ,ערעדנא ןופ םיא ןעמוק סָאװ ,סעוויוכ יד ןריסאקנַײא ןענָאק
 .םיא ןופ טמוק ערעדנא סָאװ ,סָאד ץלא ןקעד וצ דנאטשמיא ןַײז טלמעד

 -מוא ,גרובליז לקיציא טענַײטעג ןוא ןָאטעג עקאט טלמעד טָאה יוזא
 .ןרעדנא םוצ וויוכלאב ןייא ןופ קידנפיול

 רעוו -- ,טענַײטעג קירוצ טלמעד סעוויוכלאב יד רעבָא ןבָאה -- ,ןיינ --
 יװ ןעגנאגאב ךיז זיא רע יװ םעד ךָאנ ,רעבשאמ עשיומ ןביילג טציא ןָאק
 טלָאװ ,טגָאז רע יו ,יוזא טניימעג עקאט סעמעעב רע טלָאװ לַײװ ?רענייק
 -נפָא ןוא עטריסערעטניראפ יד טימ ןדיירפיונוצ ךיז טפראדאב רעַירּפא רע
 םיא ןעמ טלָאװ טלמעד ןוא ,טלאה רע ּוװ ,ןלייצרעדסיוא ייז ראפ קיצראה
 עקאט טַײצ א טביולרעד ךיוא ךעלגעמ ןוא טראּפשעגוצ יוזא טינ סיוועג
 ןַײז וצ ןעמוק קירוצ ןוא ןטעבראפורא ךיז לָאז רע יידעק ,ןלָאצ וצ טינ
 ,דעמַײמ
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 -רָאפ סלקיציא טימ סעוויוכלאב יד ןופ רענייק טציא טָאה -- ,ןיינ --
 ,טעּפש ןיוש זיא טציא -- ,ןַײז םיקסאמ טלָאװעג טשינ ןטראווּוצסיוא גָאלש
 ןלעטש ןזומ ךיז רעדָא ,ןעמוזעמ ןלָאצ רעדָא רעבשאמ עשיומ טעװ טציא
 .ןעז וצ רָאלק זיא לייטרוא ןַײז סָאװ ,טכירעג ןראפ

 ,אזא ןעוועג זיא עגאל יד יוויוזא ןוא ,טלעױּפעג טינרָאג ןיוש טָאה'מ
 עליפא ןטלָאװ ענעי ןעוו ,סעוויוכלאב יד טימ ערָאשּפ א ףא ןײגנַײא זא
 טינ רעבשאמ עשיומ זיא ,ןטנעצַארּפ עניילק ףא ןרעװ עוושומ ןלעװ
 ףא ןטראוו וצ ןעגנּוװצעג ןעזעג םורעד ךיז רע טָאה ,דנאטשמיא ןעוועג
 ..טנכיײצעגנָא ןעוועג םיא זיא'ס סָאװ ,םעד

 ,טָאה רעבשאמ עשיומ .טרעטנעענרעד טכירעג רעד ךיז טָאה טָא ןוא
 טינ ןסיורד ןיא ןוא ןזָאלראפ טינ בוטש ןַײז ןיוש ,טצעזעגנָא טָאה רע טניז
 רימ יוװ ,טריפעגפוא ךיז טָאה ןוא םייה רעד ןיא ןבילבעג זיא רע .סיורא
 ,טנעוו יד אב טיירדעגמוא לָאמעלא ךיז ליטש-ענדָאמ :טגָאזעג רעַירפ ןבָאה
 .ייז וצ סעכַײש עשיוויורק רָאג א טאהעג טלָאװ רע ךַײלג יו

 ,ָאא ןעו ןוא ,טדערעצ ןצעמע טימ לָאמא ןעוװ-ןטלעז ךיז טָאה רע
 ,טינ טקנעדעג רע זא ,ןּפאכ ךיז ןוא ןטימניא ןסעגראפ ךיז רע טגעלפ
 -רעד טינ םיא טָאה עמ זיב ,ןסע ןסעגראפ ךיוא טגעלפ רע ;טלאה רע ּוװ
 טשינ-- ליומ ןיא ןסיב ןטימ ןבַײלב טפָא רע טגעלפ ןסע ןסייב ןוא ,טנַאמ
 .ןעגנילשוצּפָארא טשינ ,ןעַײק וצ

 יו רעדָא טלעק ןופ יװ ,רעטיצ א סעּפע ןּפאכ ךיוא רע טגעלפ טּפָא
 טגעלפ לָאמ שרעדנא ןא ...עלָאּפ רעד אב ןָאטעג יצ א םיא טלָאװ רעצעמע
 טלָאווװ'מ יו ,סקניל רעדָא סטכער ףא ּפָאק םעד ןָאט עווערעק א ךיגפא רע
 ..ןעמָאנ םאב ןבעגעג ףור א ןוא ןענאטשעג עציײלּפ רעד רעטנוא םיא

 רָאנ ןטלעז-ןטלעז .טדערעגסיוא טינ טרָאװ ןייק םענייק טימ טָאה רע
 -רעביא ןוא ץרוק ענושעמ ,ןיילא ךיז וצ טדער רע יװ ,ןרעה ןעמ טגעלפ
 יּפָא טינ לי ןוא ךָאנ םיא טייג סָאװ ,ןקיטַײז א טימ יװ ,טּפאכעג
 .ןייטש

 רָאג ןיוש ,לָאמנײא זיב .ןעגנאגעגנָא טינ רענייק ןיוש םיא זיא'ס
 טימ ןעמוקכרוד זיא-טינ-יו ףא ןטכיזסיוא עלא ןעוו ,טכירעג ןראפ טנעָאנ
 םיא ןופ ַײס גנונעפָאה יד זא :;טזָאלעגסיױא ךיז ןבָאה סעוויוכלאב יד
 ןאמ-סגנּויורטראפ ןַײז ןופ ךיוא ַײס ,ענעגייא-בוטש ענַײז ןופ ַײס ,ןיילא
 -ייא ןַײז ןיא יװ ,ןעיניא םעד ןיא ןָאטעג טָאה רעכלעוו ,גרובליז לקיציא
 ןוא ןעקנעדאב ףָאסלָאקּפָאס ךיז סעוויוכלאב יד ןלעװ רעשפע זא--םענעג
 טָא זא-- ןבעגעגנָא םיא ףא טָאה'מ סָאװ ,עגָאלקנָא יד קירוצ ןפורּפָא
 -- טליפרעד ןיוש טָאה רעבׂשאמ עשיומ ןוא סיוא ןרָאװעג זיא גנונעּפָאה יד

 ןייק ץעגרע ןופ ןוא :ּפָאק ןַײז ףא דרעװש רעד ןופ ףראש יד --טָאיטַא |
 טָאה ,בַײװ סרעבשאמ עשיומ ,עלעטיג עליפא ןעוו ןוא ;ףליה ןייק ,עצייא
 יו ,םענייק ראפ טינ ,ןאמ ריא ראפ טינ טאהעג טינ טרָאװ-טסיירט ןייק
 -עג טינ ןיילא טָאה יז לַײװ ,רעטומ א ןופ ,בַײװ א ןופ ךיז טרעדָאפ'ס
 -שאמ עשיומ טָאה טלמעד טָא -- ,טסיירט יד ,ןעמענ וצ יז ןענאוונופ ,טסּוװ
 -רעביא ןטעבעג םיא ןוא ןיזול רעדורב ןַײז ןפור טזָאלעג לָאמנײא רעב
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 ןקיטיינ א טָאה רע ןוא :עירבאה-וואקעב טינ זיא רע יוויוזא זא ,ןבעג
 ןיא ,ןעשיומ ,םיא ןוא ןַײז ךעירטאמ ךיז יזול לָאז זיא ,םיא וצ ןעיניא
 .ןכוזאב זיוה ןַײז

 טָאה יוזא ,בוטש ןיא ןַײרא זיא רע רָאנ יװ ןוא ,ןעמוקעג זיא יזול
 ךיז טָאה רענייק ּוװ ,טסעג ראפ לאז ןיא ןפורעגּפָא רעבשאמ עשיומ םיא
 ןיילא רע ןוא לוטש א ףא טצעזאב םיא טָאה רע ןעוו ןוא ,ןענופעג טינ
 ןָאטעג גָאז א יוזא םיא רע טָאה ,םיא ןגעקטנא טרָא ןא ןעמונראפ טָאה

 טימ ךיז ליוו רע ?ןיינ ?ןפורעג םיא טָאה רע סָאװ ףא ,טסייוו רע --
 רָאפ טייטש ,ןעשיומ ,םיא סָאװ ,םאטסאנימ טסייוו רע ...ןענעגעזעג םִיא
 רעוו סָאװ ,סיוועג ,לייטרוא טרָאס אזא ןוא טכירעג א-- ןכיגניא רַָאג
 ףא ןבָאה ןלעװ ענעגייא ענַײז ןוא ,ןעיירפ ןענָאק ךיז טעװ ,ןלעװ טעוו'ס
 .ןענייוו וצ סָאװ

 ןוא טלעױּפעג ךיז אב ןיוש רע טָאה ,ןיילא ,ןעשיומ ,םיא רעהעג סָאװ
 יזול יו ,םעלָאשאהװעלָא ,עטאט רעייז ..טנידראפ ראפ ןָא סָאד טמענ
 ךיז ןגָאי ראפ טנרָאװעג ןוא טגָאזעגנָא ייז טָאה ,טנָאמרעד לָאמא םיא טָאה
 סעמעעב שטָאכ ..טגָאירעד ךיז ,עשיומ ,רע טָאה ,טָא זיא .טַײקכַײר ךָאנ
 אזא טינ ,טלעװ יד ןַײא ןסַײר סָאװ ,יד ןופ ןעוועג טינ רע זיא ,טגָאזעג
 :עוועט יד ןיוש זיא יוזא רָאנ ,ערעדנא יו ,סע טסייה ,?רישאָאהעליץַא
 רעמ ןוא ןגָאלשפורא רעכעה ךיז רע ליװ ,טינ טוט שטנעמ א סָאװ אב
 יוויוזא ןוא .רעכסימ ןיא ךיוא יוזא ,םיוויױט-םיסַײמ ןיא יוזא .ןברעוורעד
 םיא ןיא זיא'מ רעמ סָאװ זיא ,רעקיּפמוז א זיא לאלכיב לדנאה ןימ רעד
 עדאווא ןוא ..טגַײטש'מ זא ,קידנעניימ ,ןעמ טקניז רעמ ץלא ,קעסיוא
 ןעגנוװצעג ךיז טעז רע סָאװ ,ייו םיא טוט עדאווא ןוא ,םיא טקנערק
 -עג טינ ןופ םענָאּפ טרימשראפ א ןוא טנעה עטקעלפראפ טימ ןייגמוא
 !סעוויוכ אראפ סָאװ ןופ ךָאנ ןוא ,סעוויוכ עטקעד

 ףא שטָאכ טָאג אב טרעװ יד טָאה רע זא ,טניימעג טשרעוצ טָאה רע
 ןענעכעראפ םיא קעטייוו ןוא ןעיאזיב ןַײז םענָאּפלַאקלא לָאז'מ זא ,ליפיוזא
 ,םענַאּפא ,טלאה'מ לַײװ ,ןיינ זא ,טעז רע רעבָא .?ןיוװָא סערָאּפאק א ראפ
 .קינייוו זיא'ס זא

 ןוא ןיזול ראפ ןגָאלק סיוװעג ךיז ןלעװ ענעגייא סרעבשאמ עשיומ
 -עגסיוא ךיז ןוא טזָאלעגּפָא יוזא ךיז ,עשיומ ,רע טָאה ַײמעלאה ,ןענַײט
 ןַײז ןיא ערעדנא יװ ,םענייק טימ טינ טדער ,טינ טוט ,םעלא ןופ ןָאט
 ןכירקוצסיורא יידעק ,ןכאמ רעסעב ךיז יו ,סעצייא ןכוז עכלעוו ,וועצאמ
 רָאנ טינ ָאד ןיוש טייג ,גנוניימ ןַײז טיול ,לַײװ ,טינ -- רע ,ָאי .םעלק ןופ
 -וג ןַײז זיולב טשינ :טינ יװַײס ךיז טזָאל סָאװ ,עגאל א ןרעסעבסיוא ןיא
 טינ יװ ,ןיוש ךיז טליפ ןיילא רע רָאנ ,ןריולראפ ָאד טייג ןעמָאנ רעט
 --ןאּפש ןייא ךָאנ סָאװ ,ץענערג א אב סופ א טימ טייטש רע :רעגיה ןייק
 ...טַײז רענעי ןופ רע זיא

 :טגָאזעג טרעוו םידיסכירעפייס ןיא סָאװ ,עמאטסימ טקנעדעג יזול

 .גנובעגראפידניז * ;טַײקכַײר ךָאנ ךיז טגָאי סָאװ ,רעד ? :טנוזעג טינ :
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 ולזמ וילע ךשחנ םוי ותואבו הליל ותואב ,תומל םדא לע רזגנש העשב;
 טאמיק טשינ טרעה ןוא טשינ ןיוש טעז ,עשיומ ,רע .!תומותס ויּפו ויניעו
 ןשיװצ ךיז טניפעג ןוא ךאוו זיא רע ןעװ ,טשינרָאג טַײצ עטצעל יד
 ,םעלָאכ ןיא ,טכאנאב ,ָאטינ זיא רענייק ןעוו ,טרעקראפ רָאנ ;ןשטנעמ
 -נעענרעד ךיז טירט עליטש סעּפע טרעהרעד רע ,םישוכ יד םיא ןכאוורעד
 ,ןַײא ךיז טקוק רע זא ןוא .רעמ ןופ לָאמא ,ןשטנעמ ןייא ןופ לָאמא ,ןרעט
 ענערָאװעג רעטפינ ערעדנא ליפ ןוא עמאמ יד ,ןטאט םעד רע טעזרעד
 ...ייר א ןיא סיוא ךיז ןלעטש ןוא ןגיוא יד ראפ םיא ןעמוק סָאװ ,םיוויורק
 ןא סנייא סעּפע זיא ייר רעד ןטימניא זא ,םיא טכאד לָאמ רעדעי ,עז ןוא
 ןיהא ךיז ןוא ןעמענראפ סָאד לָאז רע ,טראוועג טלָאוװ'ס יו ,קידייל טרָא
 .ןלעטשנַײרא

 ,םענייק טינ סע טגָאז רע ...סנַײז זיא טרָא סָאד זא ,רעכיז זיא רע ,ָאי
 טציא םיא רע טָאה םעד בילוצ ןוא ,ָאי -- ,ןיזול ,םיא רָאנ ,סָאװ וצ לַײװ

 .ןפורעג |
 טעװ רע סאשעב יצ ,ןפערט םיא טצעוו'ס ןעוו ,עשיומ ,טינ טסייוו רע

 ףא זא ,רע טעב ,ןעשעג טינ טעוו'ס ןעוו רָאנ ;רעטעּפש יצ ,?סופט ןציז
 םיא טעוו'ס לפיוו ףא ןוא ,א ןיא ,ָאד ןעמאזראפ ךיז טקנעד יזול לפיוו
 גיוא ןַײז ןָאטּפָא טינ ןוא ןבעג גנוטכא ןעז רע לָאז ,ןַײז ךעלגעמ רָאנ
 ןופ זיא רע יװ ,יזול ,טסייו רע .דניזעגיזיוה ןַײז ןופ עכָאגשאה ןוא
 זיא ,ןדעי ראפ טָאה טרָאװ א סנַײז טרעוװ א ראפ סָאװ ןוא טבילעג םעלא
 ןוא ןַײז טשינ ןיוש טעװ ,עשיומ ,רע ןעוו ,ןדַײמראפ טינ סָאד רע לָאז
 .ןקיטיינ םעד ןיא ךיז ןלעװ ענעגייא ענַײז ןעוו

 ןַײז טימ לוטש ןגעק לוטש טלמעד קידנציז ,טָאה רעבשאמ עשיומ
 ,קַיור ןוא ליטש יוזא טדערעגסיורא עטגָאזעגנביוא ץלא סָאד ,ןיזול רעדורב
 ןרעדנא ןא ןגעו רָאנ ,םיא ןגעװ טינ ןעגנאגעג ןטלָאװ דייר יד ךַײלג
 -נציז ,טָאה רעבשאמ עשיומ ,רימ ןגָאז ,שטָאכ .ןענערָאװאב ליוו רע ןעמעוו
 ןופ ןכאז ןגעוו טסעומשעג ,רעדורב ןַײז טימ טרעדנוזעגּפָא טלמעד קיד
 שעטשוטעמ טשינ לאלק ןוא ,רָאלק ןעוועג קילב ןַײז זיא ךָאד ,קעסָאּפ ףָאס
 םורא ןעיירדמוא ךיז טגעלפ רע ןעוו ,טַײצ עטצעל יד יװ ,ןגָארטראפ ןוא
 .םענייק טימ טרָאװ ןייק ןדיירסיוא טשינ ןוא טנעװ יד

 ןעמונעג םיא טָאה רע .ןגָאלשעגרעביא םיא טָאה ,ךעלדנעטשראפ ,יזול
 ךיז טָאה רענעי סָאװ ,ןעקנאדעג עטכעלש יד ןפראווסיוא םיא ןוא ןרעסומ
 םעד .ןפיולסיורָאפ ןעד ןעמ געמ יװ ,ןכַאטַיאה ,שטַײטס,-- ןעמונעגנַײרא
 -ָאפ ןװּורּפ וצ טכער סע טָאה רעװ ןוא ?..התעשב הרצל היד, ?קילגמוא
 לָאק ףָאס םעד -- ןליוהראפ ןגיוא סנשטנעמ ןופ זיא'ס סָאװ ,סָאד ןעזסיור
 סנכייצ עטסוּפ ראפ ןקערש ךיז ןוא ןביילג ןעמ רָאט יװ ןוא .םָאדָאָאה
 תומולח, ןוא ,טגָאזעג זיא ,"ותחת אל םימשה תותואמ , זא ,סעמיולאכ ןוא
 ..2"ורבדי אוש

 ןיא ,ןבראטש לָאז שטנעמ רעד זא ,ראזג רעד טמוק'ס ןעוו ,ָאש רעד ןיא 1
 ןגיוא יד ןוא ,לזאמ סָאד רעטצניפ םיא טרעוװ גָאט ןבלעז ןיא ,טכאנ רעבלעז רעד
 טקערש למיה ןופ סנכייצ יד ראפ זא + ;עסיפט ןיא ? ;םיא ךיז ןסילש ליומ סָאד ןוא
 .שלאפ ןדער סעמיולאכ ןוא ,טינ ךיז ריא
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 ןטימ ןענַײט קירוצ ןוא ןרעפטנעּפָא ןעמונעג טָאה יזול ןעוו ,רעבָא ַאד
 ךיז טָאה קילב סרעבשאמ עשיומ יװ ,ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה ,רעדורב
 ,םיא וצ טדער'מ סָאװ ,טינ טרעה רע ךַײלג ,ןגיוצראפ סעּפע טימ רעדיוו
 םיא טייג רעסומ סיזול ןוא טקיטפעשאב שרעדנא סעּפע טימ זיא רע ךַײלג
 .רעיוא ַײבראפ

 ,ףָאסעל רָאנ ,טינ יצ טקרעמאב סָאד טָאה יזול יצ ,טינ ןסייוו רימ
 -פוא לקנעב ןופ ךיז טָאה יזול ןוא טקידנעעג ךיז טָאה ךערּפשעג רעד זא
 טרעטנעענרעד ךיז ןבָאה רעדירב עדייב זא זיא ,ןענעגעזעג ךיז ףא ןביוהעג
 םעצולּפ טָאה יוזא ,רעמיצ ןטייווצ ןיא טריפ סָאװ ,לאז ןופ ריט רעד וצ
 ןטימ ןָאטעג גיינ א ךיז ,רעדורב םוצ טנעָאנ קידנעַײז ,רעבשאמ עשיומ
 ,טָאה רעבשאמ עשיומ זא ,ערָאװס א ;רעטרעװ ןָא לסקא סיזול וצ ּפָאק
 ןצרוק א ךיוא ,טנעלעגנָא לסקא סיזול ןיא ּפָאק םעד טלמעד קידנטלאה
 טימ ןַײז טעװ סָאװ ןוא ,יזול , :ןיזול אב ןָאטעג גערפ א ןוא ןָאטעג עּפילכ
 ןופ טרירעג ,יזול ךיוא זא ,ערָאװס א "?.:?ןַײז טינ לעװ ךיא ןעוו ,ןרעטלא
 יװ ,טאהעג טינ טסיירט םענעי וצ רעמ  טָאה ,גײנ סרעדורב
 ,ערָאװס א רעדיוו ןוא :םעכארעי ױנָאדא :ןבעג וצ למרומ ןליטש א רָאנ
 ,ןימ םענעי ןופ זדלאה םוצ ןטָארטעגוצ סעּפע זיא םיא ךיוא זא
 יּפָא ּפָאק םעד טָאה רע .ןגָאזסױרא טינ ךיז טזָאל ןוא טקיטש סָאװ
 .טיירדעג

 ךיז ןבָאה'ס ּוװ ,בוטש-סע ןיא ןַײרא ןענַײז רעדירב עדייב זא ןוא
 -ול ןטלאהראפ טלָאװעג ןבָאה עכלעוו ,ענעגייא סרעבשאמ עשיומ ןענופעג
 רעיז וצ טרָאװ זיא-טינירעסָאװ א שטָאכ םיא ןופ ןרעהסיוא יידעק ,ןיז
 ןעמוקאב טרָאװ סָאד םיא ןופ ןָאק'מ סָאװ ,אזא ןופ יװ ,טסיירט
 טלָאװ יזול ךַײלג יו ,ענימ אזא טכאמעג רעבשאמ עשיומ טָאה
 ןטעבראפ טזָאלעג ךיז טָאה רע זא ןוא ,ןעמונראפ ןעװעג טציא
 םיא טימ טָאה רע ןעוו ,טציא זא ןוא ,ןעשיומ ,םיא בילוצ זיולב רעהא
 וצ רעמ םיא ַײדעק טינ'ס ןוא קעווא רע זומ ,טפראדעג סָאװ ,טקידנעראפ
 .ןטלאהראפ

 טלָאװעג טינ ךיז טָאה רע .טמאזעג טינ עקאט ךיז טָאה יזול
 טָאה רע יװ ,סָאװ ,ןעיניא ןא ןגעװ ךערּפשעג א ןיא ןזָאלנַײרא
 רעכא םיא טלאה רע לַײװ ,עכינ ןַײז טינ רעדורב םעד רע טעװ ,ןעזעג
 רעבשאמ עשיומ ןוא ,קעװא זיא ןוא טנגעזעגּפָא ךיז טָאה רע .שעִיי
 רעכא ןעוועג סעמעעב עקאט ןיוש זיא'ס לַײװ ,ןעוועג טכערעג עקאט זיא
 .שעַיי

 צצ 8 +

 זיא גָאט ןטשרע ןופ ןיוש ןוא ,טכירעג רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 רעד וצ זא--טגיינעג זיא ןוא טליצ רעטכיר רעד ןיהּוװ ,ןעז וצ ןעוועג

 .רענַײז וצ טינ ןפיוא-םושעב ןוא רעבשאמ עשיומ ןופ רענגעק יד ןופ טַײז

 עשיומ ןעוו ,לָאמ רעדעי ןוא ,ךיז ראפ טדערעג טָאה ןעיניא רעד ןיילא

 טָאה ,גנוקידייטראפ ןַײז ֹוצ טרָאװ א ןעמונעג טָאה טאקָאװדא סרעבשאמ

 ןופ טכערעג םעניא רעכיז קירעביא טינ זיא ןיילא רע יא יװ ,ןעזעג ןעמ
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 ,םעליוא רעצנאג רעד ןוא טכירעג רעד רעקירעד יא ןוא ,ןטצישאב ןַײז
 ףוא ןעמענ ,טעּפשימ םאב ןעװעגַײב ןיא ןוא ןבילקעגנָא ךיז טָאה סָאװ
 סיורָאפ ןופ יװ ייז ןענַײז ןוא יורטוצמוא טימ ןעגנוקידייטראפ ענַײז
 .לטאוועמ

 ןעו ,לָאמ רעדעי ןוא ,געט עכעלטע ןגיוצעג ךיז טָאה טעּפשימ רעד
 סָאװ ,םעליוא ןשיווצ ןייגכרוד טפראדאב ירפרעדניא טָאה רעבשאמ עשיומ
 ,עדַײבעג טכירעג רעד ןופ סאג ןיא ןוא ףיוה ןיא טלמאזעגנָא ךיז טָאה
 ןשטנעמ ענעדיישראפ ןופ ןקילב טימ ןענעגעגאב טזומעג ךיז רע טָאה
 ןטלאהעג םורעד טָאה רע .ןדיישראפ ןגיוצאב םיֹא וצ ךיז ןבָאה עכלעוו
 .טזָאלעגּפָארא ּפָאק םעד

 ןטערטסיורא טפראדאב טָאה רע ןעוו ,טַײצ יד ןעמוקעג זיא'ס זא ןוא
 -מאטש ,טגעוואב ןּפיל יד םיוק רע טָאה ,גנורעפטנעראפ רענעגייא ןַײז וצ
 -יימ יד ןעַיצרעבירא ןזָאל ךיז טעווס זא ,גנונעפָאה םוש ןָא ןוא קידנעל
 רָאנ טינ טָאה רע .ןרעסעב םוצ ,ןטוג םוצ טַײז ןַײז ףא טכירעג ןופ גנונ
 לקיציא ןאמ-סגנויורטראפ ןַײז ןופ ךיוא רָאנ ,ןעוועג שעאיעמ ךיז ןיילא
 ,ןעגנודעג טָאה רע סָאװ ,טאקָאװדא ןלעַיצעּפס ןַײז ןופ ךיוא יװ ,גרובליז
 ךעשעמ ןיא ןעמוקאב טשינ רע טָאה ,טעּפשימ םאב ןקידייטראפ וצ םיא
 ןא ןַײז טעװ לייטרוא רעד זא ,טרעכיזראפ לָאמ ןייא ןייק טכירעג ןופ
 .טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה ןיילא רע יװ ,רערעדנא

 א טימ ןטָארטעגסיױרא טאקָאװדא רעשירענגעק רעד ךָאנ זיא ףָאס םוצ
 קידנקערש .,ןָאטעג גָאז א ןרעדנא ןשיװצ טָאה רע ןכלעוו ןיא ,טרַאוװ-סולש
 טָאה -- ,ביוא זא ,ליּפשַײב ןטכעלש סרעבשאמ עשיומ טימ טכירעג םעד
 יד ןרעגנירגראפ עליפא רעדָא ןכערּפשַײרפ םיא טעוו'מ -- ,טגָאזעג רע
 ןעגנערב טעװ סָאד ןוא ,ןָאטכַאנ ןלעװ םיא ערעדנא ןלעװ יוזא ,ףָארטש
 סָאװ ,לדנאה ןופ סעדיוסעי יד ןרעװ ןסירעגרעטנוא ןלעוו'ס זא ,וצרעד
 יד עכלעוו ףא ,טכער-םוטנגייא ןופ סעדיוסעי יד יװ ,עבלעז סָאד זיא סָאד
 ...ךיז טלאה עכולעמ

 ןוא טשטעווקראפ טכער זיא רעבשאמ עשיומ זא ,ןעוועג רָאלק זיא'ס
 .ןַײז טינ דייר ןייק ןַאק םיא ןעַײרפאב ןופ זא

 -טאכעל ןופ סע טָאה רעבשאמ עשיומ .טלייטרוראפ עקאט םיא טָאה'מ
 ןעוו ,גָאט ןטצעל ןיא ןוא .וצרעד טיירגעג ךיז טָאה רע ,טסּוװעג ןָא עליכ
 רע רעדייא זיא ,לייטרוא םעד ןגָארטסיױרא טפראדאב טָאה טכירעג רעד
 ןעװעג רע זיא ,טרָאד ןופ סָאװ ,טכירעג ןיא ןזָאל טפראדאב ךיז טָאה
 ןרעװ טקישעגּפָא טעוו ןוא ןרעקמוא טינ םייהא ןיוש ךיז רע טעװ ,רעכיז
 רעד ןיא ךיז אב רע טָאה ,עסיפט ןיא-- טנכיײצעגנָא םיא זיא'ס ּווװ ,ןיהא
 רָאנ ןשטניוו ןיוש ןעמ ףראד אזא סָאװ ,שינעגעזעג א טעװארּפעג םייה
 ...םינָאס

 קאז-סעלאט םעד ןעגנאלרעד ןסייהעג ךיז ןייגקעווא ןראפ טָאה רע
 א ,רעדיס א :ךיז טזָאל'ס יװ ,רעמ ןגיילנַײרא ןיהא ןעמונעג טָאה ןוא
 ןופ טָאה רע סָאװ ,?קובי רובעמ , א ךיוא ןוא "לארשיל קוח , א ,שעמוכ

 .םירָאפס עזעיגילער :
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 ,ערָאװס א ,םיא ןוא ,ןגָארקעגסױרא טייהרעליטש עפאשיםירָאפס א ץעגרע
 ןיוש טָאה רעפייס רעטצעל רעד .טײרגעגנָא ןטלאהעג רעַירּפ ןופ ןיוש
 םיא טנעה עקידרעטיצ טימ טָאה רעבשאמ עשיומ ןוא ,ןַײרא טנָאקעג טשינ
 יד לַײװ ,ןבעגעגנַײא טינ םיא ךיז טָאה'ס ןוא ,ןקורנַײרא טלָאװעג ךָאד
 סָאבעלאב ןייק ןעוועג טינ ןיוש זיא רע ןוא טגלָאפעג טינ םִיא ןבָאה טנעה
 וצ ,ליטש רע טָאה--,אנ, ןוא ,ןגײלּפָא טזומעג םיא טָאה רע .ייז ףא
 ךָאנ זיא רעשפע -- ,ןָאטעג גָאז א ןיילא ךיז וצ גנורעדנּוװראפ סנעמעלא
 טערָאּפעג ךיז טָאה רע ןעוו ,ַײברעד "...טגָאז יזול יװ ,טַײצ יד טינ עקאט
 רענייק ןוא ,םיא םורא ןענאטשעג ענעגייא עלא ןענַײז ,קאז-סעלאט םאב
 -ראפמוא--טָאהמ .עמענרעביא טנעה יד םיא טגיילעגרָאפ טינ טָאה
 ןעמענראפ ןיילא טימרעד ךיז לָאז רע ,טזָאלעג םיא -- סָאװראפ ךעלדנעטש
 -אה יד ןופ ןטונימ יד לַײװ ,טרעטשעג טינ ךיוא ,ןפלָאהעג טינ םיא ןוא
 טבָארג רענייא סאשעב ,טייטש'מ ןעוו יװ ,עניוזא ןעוועג ןענַײז סענָאכ
 .בורג א ןיילא ךיז ראפ

 -נייא יד ןעװעג טציא זיא עכלעוו ,טסניד ערעטלע יד זיא ַײברעד
 ךיוא טָאה ,םענייק אב קידנגערפ טינ סָאװ ןוא בוטש ןיא טסניד עקיצ
 -עזעג םוצ בוטש ןיא ןַײרא זיא ןוא טזָאלראפ ךיק ןיא טעברא ריא טציא
 יד טָאה לכיטּפָאק ןופ קע ןא טימ ןוא טנייוועג ןוא ןענאטשעג -- ,ןענעג
 .טשיוועג זָאנ יד ןוא ןגיוא יד ןופ ןרערט

 אב ,ןסעדוי אב ךיוא ,ןעז וצ ןעוועג טינ ןרערט ןייק זיא ןעלעטיג אב
 טקוקעג טָאה סעדוי סעמכאמ ,טינ -- ,רעטכָאט רערעטלע סרעבשאמ עשיומ
 עשיומ סאשעב ,טַײצ עצנאג יד טָאה סָאװ ,ןעלעטיג ףא ,רעטומ רעד ףא
 ןא טימ רעדָא ןכערבסיוא טנַאקעג טָא-טָא ,טקאּפעג ךיז טָאה רעבשאמ
 ןייק ריא טימ זיא'ס רעבָא :ןכארק םוצ ןלאפרעדינא רעדָא ,יירשעגסיוא
 טשינ ןוא טסעפ ןטלאהעג ךיז טָאה יז .ןעשעג טינ עדייב יד ןופ סנייא
 ןוא גונעג ךיוא יוזא טָאה סָאװ ,ןעשיומ ,ןאמ ריא ןַײז רעאצעמ טלָאװעג
 .ןליפרעד סָאמ יד טרָאטעג טינ םִיא טָאה'מ

 .טנייוװעג טשינ ,טגָאזעג יו ,ןבָאה ,סעדוי ַײס עלעטיג ַײס ,עדייב
 רע סָאװ ,טקוקעגוצ קידנגַײװש ןבָאה סרעבשאמ עשיומ סמעדייא יד ךיוא
 .טגָאזעג טינ טרָאװ ןייק טַײקנריולראפ ןופ ןבָאה ןוא ,טוט

 -נָאק ןופ עטלעטשעגנָא עלא ךיוא שינעגעזעג םאב ןעװעגַײב ןענַײז'ס
 טָאה רעבשאמ עשיומ סָאװ ,טפעשעג-טפאנ ןוא -לייא םענופ ךיוא ,רָאט
 ,שינעמוקּפָא רעמ בילוצ ,סיוא טזַײװ -- ,ןפור טזָאלעג לעַיצעּפס
 ,רעבעג-טיורב רעייז ,סָאבעלאב רעייז יוזאיו ,ןקוקוצ ןלָאז ענעי יידעק
 ,עלא יװ ..ןזָאלראפ בוטש יד טעװ רע רעדיא ,ןעזסיוא טציא טעװ
 סָאװ ,טקוקעגוצ קידנגַײװש ןבָאה ןוא ןענאטשעג ייז ךיוא ןענַײז
 -סאיצעי אב טײטש'מ יװ ,עטרעווילגראפ ,ןעמוקעגרָאפ זיא ייז ראפ
 .עמָאשענ

 ,קאז-סעלאט ןטימ ןרָאװעג קיטראפ ףָאסעל זיא רעבשאמ עשיומ זא ןוא

 רעדעי וצ ןעגנאגעגוצ טשרעוצ זיא רע .ןענעגעזעג ןעמונעג ךיז רע טָאה

 יז טָאה רע יװ רעמ ןוא ,םיסרָאשעמ ןוא עטלעטשעגנָא יד ןופ םענייל
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 אב ןוא ,קילב ןטימ טגָאזעג רע טָאה ,ןגָאז וצ סָאװ רעטרעוװ טימ טאהעג
 רעדָא טקידיײלאב ןעװו ןעמעוו רע טָאה רעמָאט ,ןטעבעג עליכעמ יוװ יז
 ..ןָאטעג סטכעלש סעּפע

 -עג טינ ןבָאה עכלעוו ,ךעלקינייא יד וצ ןעמוקעגוצ ךָאנרעד זיא רע
 טקאּפ עדייז רעד סָאװ וצ ןוא שינעגעזעג רעד ןופ טַײטאב םעד טסּוװ
 -פוא טינ ןצראה ןפא םענייק סעּפע זיא'ס זא ,רָאנ ייז ןבָאה טסּוװעג ;ךיז
 רעקינייװ סָאװ ןוא רעליטש סָאװ ןטלאה ךיז ףראד'מ זא ןוא א
 .ןעלמוט

 טגָאזעג ריא ןוא רעטכָאט ןַײז ןסעדוי וצ ןעמוקעגוצ ךָאנרעד זיא רע
 -מוא ןא סעּפע טימ ןעלעטיג וצ ךָאנרעד ;עכָארב ןימ א ,טרָאװ ליטש א
 ןופ ןטסטלע םוצ ,ןעלרעיימ וצ ,טצעלוצ ,ןאד ןוא ;למרומ ןכעלדנעטשראפ
 ןוא ,טעשעג'ס סָאװ ,ןענאטשראפ ָאי טָאה רענעי סָאװ ,ךעלקינייא ענַײז
 עקינַײז יד טנאה סנדייז ןופ ןוא טײרדעגּפָא ּפָאק םעד רע טָאה ראפרעד
 ,ןגיוצעגסיורא

 ךיז טָאה סָאװ ,רעטלא ךיוא ןעגנאגעגוצ ,טצעלוצ רָאג ,טלמעד זיא'ס
 ןיוש טָאה ָאד סָאװ ןוא טזָאלעגּפָארא לביטשרעביוא ןַײז ןופ טקרעמאבמוא
 עדייב ןוא ,ןטלאהעגסיוא טשינ רעטלא ךיוא ,ןיילא רעבשאמ עשיומ טשינ
 ..ןָאטעג ןייוו ןטּפאכעגרעביא-ךעלקנערק א סעּפע ןבָאה

 םוצ ןוא ,רעכיג סָאװ ץלא סָאד ןקידנעראפ ןעזעג טָאה רעבשאמ עשיומ
 עלא ףא ןוא טנעװ יד ףא ןקוקמוא ךיז ןעמונעג ךָאנ רע טָאה לָאמ ןטצעל
 רע טָאה ךָאנרעד ןוא ,טלעטשעגמורא םיא ןבָאה סָאװ ,עקידנעַײזַײב
 ךרוד ,לעװש רעד וצ וצ זיא ןוא ןקוק וצ ןופ ןגיוא יד ןסירעגּפָא לָאמאטימ
 סָאד טָאה רע ךָאנ רעדייא ןוא ,ןטערטרעבירא טפראדאב טָאה רע רעכלעוו
 ,לדיטשַײב ןפא סָאװ ,עזוזעמ רעד וצ ןגיוא יד ןביוהעגפוא רע טָאה ,ןָאטעג
 שוק א יז ,קידנעמענקירוצ יז ,דלאב ןוא טגנאלרעד טנאה א ריא וצ טָאה
 ...טנאה יד ,ןָאטעג

 -עג םוצ ךָאנרעד םיא טָאה'ס עטלעטשעגנָא ןוא ענעגייא יד ןופ רעוװ
 רעוו ןוא ,טיילאב ןוא ןעגנאגעגטימ םיא טימ זיא ,ןטיילאב טלָאזעג טכיר
 -ענּפָא יז ןבָאה עלא סָאװ ,עלעטיג יװ ,ןבילבעג בוטש ןיא זיא רעד ,טינ
 ןלעװ וצ ןסירעג קירעביא טינ ךיוא ךיז טָאה ןיילא יז ןוא טדער
 ..ןייגטימ

 ןרָאװעג ןגָארטעגסיױרא זיא לייטרוא רעד ןעוו ,גָאטאב ןבלעז ןיא ןוא
 טרעפטנעעגרעביא רעבשאמ עשיומ ןיוש זיא ,טפארק ןיא ןַײרא זיא ןוא
 .ןרעהעג ןָאטעג ןָא טציא ןופ טָאה רע רעכלעוו וצ ,טכאמ רעד וצ ןרָאװעג
 ןעמונעג ךַײלג םיא טָאה עכלעוו ,ךאוו א רעטנוא ןעמונעג םיא טָאה'מ
 ןוא עסיפט ןיא-- עטלייטרוראפ לָאמעלא טריפ עמ ןיהּוװ ,ןיהא ןריפּפָא
 .ייז טמיטשאב'מ טַײצ לפיוו ףא ,לגיר ןוא סָאלש רעטנוא

 רָאג א טלמאזראפ גָאט םענעי ךיז טָאה עדַײבעג-סטכירעג רעד ראפ
 ,טראוועג קידלודעג ,ךעלדער ןיא קידנעייטש ,טָאה סָאװ ,םעליוא רעסיורג
 עשיומ ןריפסיורא טעוו'מ זיב ןוא ןקידנע ךיז טעװ טעּפשימ רעד זיב
 ...ןדרעװש עזיולב טימ רעבשאמ
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 יאכעג טָאה'ס ענעגייא רָאג יד ןופ רע .טראוורעדסיוא ךיז טָאה'מ
 ,ןגייא יוזא טשינ רעװ ןוא ,טשעלאכעג טָאה ,קידנעעזרעד סָאד ,טשעל
 ןבָאה סָאװ ,יד ,רעבשאמ עשיומ ןופ רענגעק יד עליפא ןוא ,טנייוװעג טָאה
 ךיז ןבָאה ,ןדרעװש יד רעטנוא ןעגנערבוצרעטנורא םיא ןגָארטעגַײב ליפ
 ּפעק עטײרדעגּפָא טימ ןענַײז ןוא ןעיירפ טנָאקעג טינ ןכָאצינ ןטימ טציא
 טינ יײז לָאזמ ,ןײגּפָא טַײז א ןיא ןעזעג ןוא סיורא םעליוא ןשיוװצ ןופ
 .ןקרעמאב

 ךאוו רעד ךָאנ ןעגנאגעגכָאנ טַײצ קיטש א זיא םעליוא לייט רעסיורג א
 יו ,ןטניה ןופ ןטלאהעג עקינייא ךיז ןבָאה ַײברעד ;רעבשאמ עשיומ ןופ
 -עייגקידײל רעמ ןוא רעקירעגַײנ רעמ ,ערעדנא ןוא ,עַײװעל א אב
 זיא ןוא םענָאּפ ןיא רעבשאמ עשיומ ןעז טלָאװעג טָאה ,םעליוא רעשיר
 ןיילא זיא ןבילבעג ןוא ,ןענאטשעגּפָא ןעמ זיא ףָאסעל .םִיא ראפ ןפָאלעג
 רעד ןופ רענייא ןוא ,ןטימניא רע :רעריפ יד טימ רעטריפעג רעד רָאנ
 רעטניה -- רעטייוצ א ןוא ,טנרָאפ ןופ ,דרעװש רעליוה א טימ ,ךאוו
 .םיא

 -נוא קאז-ןליפט ןוא -סעלאט ןטימ קידנענאּפש ,טָאה רעבשאמ עשיומ
 טינ ,ןביוהעגפוא טינ ןגיוא יד געוו ןצנאג ןופ ךעשעמ ןיא ,םערָא ןרעט
 ןעוו ,ךָאנרעד ךיוא טשינ ןוא טָאטש ןיא ןרָאװעג טריפעג זיא רע ןעוו
 סָאװ ,עסיפט רעד וצ טזָאלעג ךיז ןוא ריא רעסיוא סיורא םיא טימ זיא'מ
 זיא עמ ןעו ,רעטעּפש טשרע ןוא .דלעפ ןיא ,טַײװ ןענופעג ךיז טָאה
 טנפעעג םיא ראפ טָאה'מ ןעוו ןוא עסיפט רעד ןופ רעיוט םוצ ןעמוקעגוצ
 ךיז ןוא ןָאטעג ּפאכ א ךיז טָאה רע ןוא ,ףיוה-עמרוט ןופ עקטרָאפ יד
 ןָאטעג קוק א ןוא ןביוהעגפוא ןגיוא יד רע טָאה ,טייג רע ןיהּוװ ,טקנעדאב
 -עג ןוא טכוזעג ָאד ךיוא טלָאװ רע יוװ ,עקטרָאפ רעד ןופ לדיטשַײב ןפא
 ךאוו רעד ןופ רענייא םיא ףא טָאה טלמעד רעבָא ...עזוזעמ א ןעז טלָאװ
 טָאה ןוא ןָאטעג ּפאכ א ךיז רע טָאה ,ןָאטעג עקוה ןקידנבַײרטרעטנוא ןא
 .ןטָארטעגרעבירא לעווש יד

8 + :: 

 סָאװ .,ןלייצרעד וצ .יידעק ,עלַײװ א רעביא םיא רימ ןזָאל ָאד ןוא
 סָאװ ,ענעגייא ענַײז יו םעד ךָאנ ,בוטש ןיא םיא אב ןעמוקעגרָאפ זיא'ס
 ןעמוקעג םייהא טציא ןענַײז ,טיילאב טכירעג ןיא ירפרעדניא םיא ןבָאה
 .םיא ןָא ןיוש

 -עגקירוצ יד ןעזרעד טָאה ,בַײװ סרעבשאמ עשיומ ,עלעטיג רָאנ יוװ
 -ענעּפ עטסאלבעגסיוא יד טימ סמעדייא יד רעִירפ -- טכירעג ןופ ענעמוק
 ןטנייוראפ ןטימ סעדוי רעטכָאט ריא ךָאנרעד ,סענָאט א ךָאנ יו ,רעמ
 ןבָאה עלא סָאװ ףא ,סָאד ןעשעג זיא'ס זא ,ןענאטשראפ טָאה יז ןוא ,םענָאּפ
 רעטכָאט ריא וצ ןָאטעג ןאּפש א לָאמאטימ יז טָאה יוזא -- ,טכירעג ךיז
 יז סָאװ ,טרָאװ עטצעל סָאד ריא ןופ ןרעהסיוא וצ ןיימ ןטימ יוװ ,סעדוי
 -עג עטָאראכ יז טָאה דלאב רעבָא ;ןגָאז טלָאװעג טינ ןיילא סע ךיז טָאה
 -כָאט רעד וצ -- טליצעג טָאה יז ןיהּוװ ,ןיהא קידנעיײיגוצ טשינ ןוא ,ןגָארק
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 ןליטש א לָאמאטימ סעּפע ,ןענופעג ךיז טָאה יז ּוװ ,טרָא ןופ יז טָאה ,רעט
 ?...לאפ'כ ...וצ ךימ טלאה ,סעדוי, :ןָאטעג גָאז

 ןיא עלעטיג טָאה ,ענעקָארשרעד א ןפָאלעגוצ ריא וצ זיא סעדוי זא
 זיא ךַײלג דלאב ןוא ,רעּפרעק ןצנאג ןטימ ןָאטעג גיינ א ךיז סמערָא עריא
 -מערפ וצ ןעגנּוװצעג ןעוועג זיא סעדוי זא ,ןרָאװעג רעווש יוזא ןיוש יז
 ןייק ןיוש ריא ןבָאה ןטלאהרעטנוא יז ןיילא לַײװ ,ןעמוקנָא ףליה רעד
 .טקעלקעג טשינ סעכיוק

 רעוו ,ערעדנא ךיוא ,סמעדייא יד ךיוא ןפָאלעגרעטנוא דלאב ןענַײז'ס
 טָאה ףליה סנעמעלא טימ ןוא ,ןעמוקעג טכירעג ןופ קירוצ ייֵז טימ זיא'ס
 ןוא טכארבעגנַײרא רעקלא ריא ןיא ,עטגעזעגרעטנוא ןא יװ ,ןעלעטיג ןעמ
 .טגיילעגקעווא טעב ןיא

 ךיז ןיא ןגָארטעג טַײצ א טָאה יז סָאװ ,םענָאּפא ,ןדייל עגנאל ןופ ,ָאי
 טָאה ,ןגירשעגסיוא טינ ןוא טנייוועגסיוא טינ ,ןבעגעגסיורא טינ ייז ןוא
 -יוג-בלאה םוצ ןשטנעמ טכאמ סָאװ ,קאלש ןסיוועג םענעי טּפאכעג טציא יז
 -רע ןוא ,ןעלטניּפ וצ טינ עִיװ ןייק טימ ,ןריר וצ רעווייא ןייק טימ ,םעל
 .ןשָאל סָאד ּפָא םיא טמענ'ס ןעוו -- רעג

 ,טכארבעג ייז ןוא ייז ךָאנ ןפָאלעג דלאב זיא'מ סָאװ ,םיריוטקָאד יד
 ןטונימ עקינייא ךָאנ ,ןענַײז ,טגײלעגנַײרא טעב ןיא יז טָאה'מ רָאנ יװ
 רימ סָאװ ,רעד וצ -- גנוניימ ןייא וצ ןעמוקעג ,ןטכארטאב יז ןוא ןקוק
 -רעוו עקידרעטַײװ ערעייז ןופ ןוא ,טגָאזעגסיורא סָאװרָאנ טשרָאקָא ןבָאה
 -ָאה ןייק טאמיק זיא'ס זא ,טוג טינ זיא'ס זא ,ןענאטשראפ ןעמ טָאה רעט
 ריא זיא'ס זיב ןבַײלב ןיוש יז טעוװ יוזא סָאװ ,רעד רעסיוא ,ָאטינ גנונעפ
 ןעמ טסייו -- ןרָאי רעדָא םישָאדאכ ,ןכָאװ יצ ,געט יצ -- טרעשאב
 .טינ

 -סיורא טינ לָאק ןייק לאלכיב ןוא טצכערקעג טינ ,ליטש ןגעלעג זיא יז
 -קעוו א יװ ןוא ראטשישימעליוג לטניּפ ןייא ןיא טקוקעג זיולב ןוא ןבעגעג
 .ךיז ןגעקטנא םוצ -- שטנעמ רענעס

 ,טעב ןגייא ריא וצ ןעוועג עכיוז טָאה יז סָאװ ,ָאד רימ ןגָאז ,טוג ךָאנ'ס
 טָאה'מ סָאװ ,ּפָאק ןפא ךאד םענעגייא ןא וצ ןוא ,בוטש רענעגייא ריא וצ
 עוויוטעל ןענעקסאּפוצ ןוא ןעמענוצ טנָאקעג טציא טכַײל רעייז ךיוא ייז
 יד לַײװ ,ןעשעג טשינ רעבָא זיא סָאד .סעוויוכלאב סרעבשאמ עשיומ
 רעד טָאה ,ןעמָאנ סלָאג ילורס ףא ןבירשעגרעביא ןעוועג זיא סָאװ ,בוטש
 רעד ,לָאג ילורס זא ןוא עַינק רעכעלצעזעג א ראפ ןענופעג טכירעג
 -רעד ךעלטנרָא טָאה רע סָאװ ,םעד אב ןבַײלב וצ טכער יד טָאה ,עניוק
 .ןברָאװ

 ןיא ןבילבראפ ןזיא שטָאכ בוטש יד סָאװ ,רימ ןגָאז ,ךָאנ עכָאראמ א'ס
 עקידרעַירפ יד ,עלעטיג סָאװ ןוא עכָאּפשימ סרעבשאמ עשיומ ןופ סושער
 א יװ ,טציא ךיוא ןרעוװ ןטלאהעגסיוא טנָאקעג טָאה ,בוטש ןופ עטסָאבעלאב
 -כָאט ערעטלע סעלעטיג ,סעדוי סָאװ ,עקיצנייא סָאד לַײװ :;עטסָאבעלאב
 -קילגמוא ריא ןופ עגאל יד ןרעגנירגראפ וצ ןָאט טנָאקעג טציא טָאה ,רעט
 טימ ךיז טָאה יז סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ,רעטומ רעקידנגיל-קנארק ,רעכעל
 סָאװ ,ףורעד טקוקעג טשינ ,בוטש ןופ ןרעריפנָא רעד טימ יוװ ,ןטלאהעג ריא
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 -רעליטש טָאה יז .טגיוטעג טינ וצרעד ןטולכאל ןיוש טָאה ,עלעטיג ,ענעי
 ןעמוק טפראדאב טָאה יז ןעוו ,לָאמ רעדעי ,סעדוי ,טנייװעג גונעג טייה
 ןא ךָאנ ,טשרעמיולק ,ריא וצ ןדנעוו ךיז ןוא עלעטיג רעקנארק רעד ראפ
 יז סָאװ ,םעד ןגעװ םענָאּפ ןקידנגַײװש ןיא ןגָאזנַײרא ריא ןוא עצייא
 טשינ :לָאמאכָאנ ןוא .טפאשטריוו-בוטש ןיא ןָאט וצ טינ רעדָא ָאי טנכער
 ָאי ףא ענימ עטסדנימ א ןעלעטיג ןופ ןגירקסיורא סָאװ ,ףורעד טקוקעג
 טָאה ךָאד ,ךעַײש ןעוועג טשינ ןיוש זיא ,טינ רעדָא עמָאקסאה ףא ,ןיינ רעדָא
 -רָאפ יד ןפאשעג ריא טָאה סָאד ןוא ,וויוכ ריא ראפ ןטלאהעג סָאד סעדוי
 יז יװ ,ךיז טריפ בוטש יד זא ןוא ,רעטומ ךָאנ זיא רעטומ יד זא ,גנולעטש
 .טריפעג רעִירפ ךיז טָאה

 ,יזול סָאװ ,סוכז א ךיוא עדאווא ...סוכז א ןעוועג סָאד ךיוא זיא עדאווא
 ,עשָאקאב סרעבשאמ עשיומ טליפעגסיוא טָאה ,רעדורב סרעבשאמ עשיומ
 טָאה רע סייב ,טכירעג ןראפ טדנעוועג םיא וצ ךיז טָאה רע רעכלעוו טימ
 רימ יו ,לאז ןיא טדערעגסיוא ךיז םיא ראפ ןוא טנגעזעגּפָא םיא טימ ךיז
 ךָאנ ןוא קעװא זיא רעבשאמ עשיומ יװ ,םעד ךָאנ ,טציא ןוא ;ןעקנעדעג
 ,רע טָאה ,ןעלעטיג טימ קילגמוא רעד ןפָארטעג ךיז טָאה דלאב סָאװ ,םעד
 וצ ןזַײװ ךיז טפָא טגעלפ ןוא טקנעדעגראפ עשַאקאב סרעדורב ןַײז ,יזול
 .טסיירט א טימ סיאב-יינב ענַײז

 -שאמ עשיומ זיא ?ןטַײקסטוג , עלא יד טָא רעסיוא רעבָא .סָאד ךיוא טוג
 ...טוג וצ ןעגנאגעגּפָא טלמעד ליפ ןיוש ענעגייא סרעב

 ,טעב ןיא טוט בלאה -- עלעטיג ,עסיפט ןיא -- רעבשאמ עשיומ :ָאי ,ונ
 ךיז לסיב א רעטעּפש ןבָאה סעוויוכלאב ...ןסָאלשעגּפָא -- ןטפעשעג יד
 ןיא ןבעגעגרעביא יז ןוא סעפטושעב ןלעטשפוא קירוצ ייז טוװּורּפעג עליפא
 ןלָאז ענעי זא ,עטריסערעטניראפ רעמ ןוא ענעראפרעד רעמ ןופ טנעה יד
 -- ?סָאװראפ .ןעמוקאב טינ טשינרָאג רעבָא ךיז טָאה'ס .ןריפנָא ייז טימ
 עקידרעַירפ יד ןָא ןבילבעג ןענַײז ןטפעשעג סרעבשאמ עשיומ ןעוו לַײװ
 םיניוק עקידנעטש ערעייז ןבָאה ,סמעדייא ענַײז טימ םיא ןָא ,םיטאבעלאב
 טימ ןייטש ןבילבעג ןענַײז ןוא ןעִילעגנָא ליפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדנוק ןוא
 עשיומ ןצונסיוא ןעמונעג טציא -- ,סעוויוכ עטלָאצעגסױא טשינ ךאס א
 ...ןלָאצ ןלעוו טינ ןוא ןצעזנָא ךיוא ןיילא ףא סנאש א ראפ ץעזנָא סרעבשאמ
 טוט ןוא ."טינ -- רימ ,טינ -- רע, :טגָאזעג טעשָאּפ ןבָאה ןדנוק עטכעלש
 -יטַײל רעמ טימ ןעמוקענּפָא ןענַײז ,ערעשיטַײל רעמ ,ערעדנא ...סעּפע ייז
 עמ ביוא זא ,יוזא .טלָאצעג טינ ךיוא יז ןבָאה ןלָאצ רעבָא ,םיצורעט ערעש
 עשיומ עכלעוו ,סעוויוכ עלא יד ןריסאקנַײא ןעמענ ןלעוװ ןעוועג ךיז טלָאװ
 ךיז טלָאװ ,ןדנוק ןוא םיניוק ענַײז אב ןענָאמוצּפָא טאהעג טָאה רעבשאמ
 וצ ןוא רעה-ןוא-ןיה ןגנאל ךָאנ ןוא ,שינעלוד ליפ ,טַײצ ליפ טרעדָאפעג
 -רָאג אב ןבילבעג יװַײס ןעמ טלָאװ ,עטקידלושראפ יד טימ ןבָאה ןָאט
 .טשינ

 ראפ רעבשאמ עשיומ טכאמעג טָאה'מ סָאװ ,םעד טימ זא ,רעדיװ יוזא
 טלעױּפעג .ןענּוװעג קיצניװ רָאג ןוא טלעױּפעג סָאװ קינייװ ןעמ טָאה ,סיוא
 סָאװ ,ןטפעשעג עבלעז יד טימ סעוויוכלאב עקינייא סָאװ ,רָאנ ןעמ טָאה
 ,גנונעפָאה רעד טימ ,ךיז וצ םיניוק ענַײז ןעיצרעבירא ןעמונעג ןבָאה ,רע
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 ןעניװעגּפָא טַײצ רעד טימ ייז ןלעװ םיניוק יד טָא ןופ ןענידראפ ןכרוד זא
 ןעמ טָאה טלעיוּפעג ;:רעבשאמ עשיומ אב ןריוװעגנָא ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד
 ערעייז טימ ןקעטש ןבילבעג ןענַײז סעוויוכלאב ערענעלק יד סָאװ .;ךיוא
 טימ סיורא קירוצ זיא-טינ-ןעוו ףא גנונעפָאה םוש ןָא ןיוש ןטלעג עמערָא
 ןטפעשעג ןייק סָאװ ,סעָאװלאה-לאב ענעי זא ,טלעױּפעג טצעלוצ ןוא ...ייז
 יד אב ןפיוא רעדנא רעדָא אזא ףא ןעניװעגוצּפָא סָאװ ןוא טינ יז ןבָאה
 ראפ זיא ,ןטפעשעג ָאי ןבָאה סָאװ ,ערעדנא יו ,רעבשאמ עשיומ ןופ ןדנוק
 -- עמעֶרָא יד סָאװ ,ןבלעז םאב ןבילבעג ןענַײז ,ןעוועג ךעלגעמוא ייז
 רעד טימ ךָאנ ךיוא רעשפע ןוא ,טנעה יד ףא ןעלסקעוו יד טימ זיולב
 -עג טצעזראפ עסיפט ןיא רעבשאמ עשיומ זיא ייז קנאדא סָאװ ,טסיירט
 .ןעניגראפ ייז רימָאל סָאד ןוא ,אנ ןוא-.:ןרָאװ

 .רעבשאמ עשיומ וצ רעדיוו טציא ןוא
 זיא ןוא ףיוה-עמרוט ןופ עקטרָאפ יד טנאּפשעגרעבירא טָאה רע זא :
 ןיא ןבעגעגרעביא םיא טָאה'מ ּוװ ,עיראילעצנאק !ןיא ןרָאװעג טכארבעג
 ןבַײרשנַײרא טפראדאב םיא טָאה רעכלעוו ,ןטסטלע-עמרוט םענופ טנעה יד
 -פוא ןַײז רעטנוא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,עטריטסערא יד ןופ ךוב  ןיא
 יד ןָאטעגסיױוא ךיוא דלאב םיא טָאה'מ ...ןָאטעג םיא סָאד ןעמ טָאה -- ,טכיז
 ,ףָאסעל ןוא ,עשיטנאטסערא ןיא ןָאטעגרעביא םיא ןוא רעדיילק עליוויצ
 -עמרוט א רענייא ןיא טכארבעג םיא ןעמ טָאה ,םענענָאטעגרעביא ןא ןיוש
 -אק א רענייא וצ קידנעמוקוצ ןוא ,רעכערבראפ עלענימירק ראפ עדַײבעג
 -וצ ןוא טזָאלעגנַײרא םיא ,ןסָאלשעגפוא םיא ראפ יז ןעמ טָאה ,ריט-רעמ
 .ןסָאלשראפ קיר

 -רָאג טימ -- ןיהא ןָא ןעמוק סָאװ ,ןטנאטסערא עלא יװ ,ןַײרא זיא רע
 טָאה ץעזעג רעד סָאװ ,קאז-ןליפט ןוא -סעלאט ןַײז טימ רָאנ רעסיוא ,טשינ
 ןבילבעג ןייטש זיא רע .טלוק ןופ ןכאז יװ ,ןבָאהוצטימ טביולרעד םיא
 רע יװ ,ןעזסיוא אזא טימ לעוװש רעד ףא קאזיןליפט ןוא -סעלאט ןטימ
 סיורג ןופ ןוא ,לוש רעטנאקאבמוא ןא ןופ לעווש רעד ףא ןעמוקעג טלָאװ
 ,לדיטשַײב םוצ ןגיוא יד ןָאטעג דנעוו א ָאד ךיוא רע טָאה טַײקנגָארטראפ
 .ןָאט שוק א ףא עזוזעמ א טכוזעג טלָאװ רע ּווװו

 א םענייא ךיז ראפ ןעזרעד םעצולּפ רע טָאה עזוזעמ א רעבָא טָאטשנָא
 זא סָאװ ,ןעמוקנגעקטנא םיא ןטנאטסערא לדער סיורג א ןופ ,ןיושראּפ
 ןיא רָאנ טינ טנַאקעג ןעמ טָאה יוזא ,ןָאטעג קוק א רָאנ םענעי ףא טָאה'מ
 ...טסייה'מ יוזאַיו עליפא רָאנ ,ןסעגראפ סעזוזעמ

 ,ןאשזרַאטאק רעטיובעג-קיכעקעריפ ,רעקיסקוווצרוק א ןעוועג זיא סָאד -
 -ערא עלא אב יװ ,םענָאּפ ןלעג קראטש ןוא ּפָאק ןטלָאגעג-בלאה א טימ
 -עדלאפעג א טימ ךיוא :שינעגנע ןיא ןוא טפול ןָא ןציז ןגנאל ןופ ןטנאטס
 -יא רעטלָאגעג-ךעלסעה א טימ ןוא דרָאב רענעריושעגרעטנוא ,רעטעוו
 ,יולב זיב שזא טלָאגעג ,ּפיל רעטשרעב

 ּפאטע ןטימ קידנעיײג סָאװ ,רעטעּפשימראפ א גנאל ףא ןעוועג זיא'ס
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 ,טמיטשאב ייז טָאה'מ ןיהּוװ ,ןיהא ןטנאטסערא ערעדנא עינאּפמָאק א טימ
 טעוו'מ זיב ,טַײצ א ףא ןטלאהראפ ,עמרוט רע-א ןיא ,ָאד יז ןעמ טָאה
 ; .ןקיש רעטַײװ יז ןוא ןענָאמרעד יז ןיא ךיז

 ,סקוװ ןצרוק ןַײז טימ רעבשאמ עשיומ וצ ןעמוקעגרעטנוא זיא רע
 ןצרוק ןטימ ,קעשאד םענָא ,עלעטיה-ןטנאטסערא ןטנאוועג-יורג ןַײז טימ
 ןבלעז ןופ ןזיוה טימ ןוא ,סעציילּפ יד ףא טלּפמעטשעג ענָאיזאק ,לקער
 -שאמ עשיומ וצ טנעָאנ רָאג ,טנעָאנ קידנעייגוצ ןוא ,לקער סָאד יװ ,ףָאטש
 "נוא ןופ קאז-סעלאט םעד םיא אב ,ןגָאז וצ טרָאװ א ןָא ,רע טָאה ,רעב
 .ןעמונעגריפא םערָא ןרעט

 .ןָאטעג גערפ א רע טָאה -- ?סָאד זיא סָאװ --
 -טינ רָאּפ א ןענופעג רעבשאמ עשיומ אב ךיז ןבָאה -- ,ןכאז-טעבעג --

 סָאװ ,ןסיוו לָאז רע ,ןאשזרָאטאק םעד ןרעפטנעוצּפָא ףא רעטרעוו עשידִיי
 .ןייגאב םעד טימ ךיז ףראד רע יוװ ןוא טנעה יד ןיא טלאה רע

 -אט ןופ ןעִיצ ןעמונעג ןאשזרָאטאק רעד טָאה -- ?סָאװ -- סָאד ןוא --
 רעד ןופ ןייגקעווא ןראפ טָאה רעבשאמ עשיומ סָאװ ,םירָאפס יד קאזד סעל
 .טגיילעגנַײרא ןיהא םייה

 .טרעפטנעעג רעבשאמ עשיומ טָאה -- ,סָאד ךיוא --
 ?רעוו ,ןיילא וד ןוא --
 .טלמאטשעג רע טָאה -- ,רעכיוס א --
 ?וטסָאה טלעג ןוא --
 -- ,טינ טָאה רע לַײװ ,ןפָארטעגנָא רעהא רע טָאה ראפרעד ןוא ,ןיינ --

 םיא טָאה סָאװ ,םעליוא-ןטנאטסערא םעד ןעזרעד ,רעבשאמ עשיומ טָאה
 רעטרעוו ןענופעג ,טקוקעג ליומ ןיא ןוא טכארטאב םיא ,טלעטשעגמורא
 ...טגָאזעגסנייטשימ ,ןָאט סאּפש ןטכַײל-בלאה א ראפ עליפא ךיוא

 סָאװ ןוא ןטָארטעגוצ ןטשרע םוצ םיא וצ זיא סָאװ ,רעד טָאה טלמעד
 -עגוצ ,רעמאק ןופ עטסָאראטס רעד ןַײז וצ ןזיוועגסיורא ךָאנרעד ךיז טָאה
 טָאה רע .טכארבעגטימ טָאה רעבשאמ עשיומ סָאװ ,סעלאט םעד ןעמונ
 ןָאטנָא טווּורּפעג םיא טנעה עשידַיי טימ טשינ יװ ןוא טקישעג טשינ ,שיּפעל
 יד טימ ןָאט סעּפע טוװּורּפעג ךיוא טָאה רע .ןעטסָאמנַײא ךיז םיא ןיא ןוא
 טימ ןוא קיטכיזרָאפ רעבָא טַײצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,ןפלָאהאבמוא ןליפט
 ,סיֹוא טזַײװ ,םיא ןענַײז עכלעוו ,ןכאז וצ יװ ,ץערעכערעד ןימ א סעּפע
 -עגּפָא ייז ןופ רע זיא טציא סָאװ ןוא ,טנעקאב לָאמא ןעװעג
 .טדמערפ

 .טוט רענעי סָאװ ,קידנעעז ,ןרָאװעג סאלב סָאװטע זיא רעבשאמ עשיומ
 -ערא עקידנעייטשמורא יד ןופ גנודנעש ראפ ןגָארקעג עריומ טָאה רע
 ייז ןבָאה ,עכָאלעמ סרעוואכ רעייז טקוקעגוצ ןבָאה ייז זא סָאװ ,ןטנאטס
 ,סנרעטש עשיטנאטסערא ערעייז ןופ ךיז טָאה רעטכעלעג סָאד ןוא טכאלעג
 .ןָאטעגּפָא טינ רעלַײמ ןוא רעמענעּפ

 רעד ןָאטעג גָאז א גנערטש לָאמאטימ טלמעד טָאה -- !טינ טכאל --
 דרָאב רעטעוועדלאפעג רעד טימ סָאװ ,רעד ,עטסָאראטס רעד ,רעטסטלע
 ןופ ןכאז זיא'ס -- .ּפיל רעטשרעבייא רעטלָאגעג-ךעלסעה רעד טימ ןוא
 ,רעבשאמ עשיומ ףא ןָאטעג זַײװ א רע טָאה -- ,םענַײז ןוא טָאג ןַײמ
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 עשיטנאטסערא יד ןופ ,םורא םענופ ןגָאלשעגרעדינ ןענאטשעג זיא רעכלעוו
 -סעלאט ןַײז טנעה סעמעוו ןיא ,סעפטוש סנטסטלע םענופ ןוא סרעטכעלעג
 ךיוא זא ,טניימעג טָאה רע יװ ,סָאװ ןוא ,ןפָארטעגנַײרא ןבָאה ןליפט-ןוא
 .רעטכעלעג בילוצ

 ןעוועג זיא רענעי .םעד בילוצ טינ זא ,ןיינ זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה'ס
 טימ ,רעיוא ןיא לגניריוא ןרעניצ א טימ :רערעסָאװ א ,ךַײא טלָאמ ...דַיי א
 סָאװ ,טנעה-לצעלק עצרוק טימ ךָאנ וצרעד ןוא ,ןרעטש ןשיקיב-קירעדינ א
 ךאס ןייק זא ,ןעזעג טָאה'מ ןוא .גנאג ןיא ןזָאל לָאמעלא ייז טיירג זיא רע
 ,ךיז טרעדָאפ'ס ביוא ,זיא-טינ-ןעמעוו לָאז רע ,טסָאקעג טינ םיא טלָאװ ימ
 .לצעק ַא יו ןגראוורעד

 טמאטשעג טָאה רע .ןפורעג םיא ןעמ טָאה -- ?רעִיסָארָאװָאנ רעד,
 ,סיורג זיא עפעש יד ּוװ ,טנאק ןשיסָארָאװָאנ ןטצעזאב גנאל-טשינ םענופ
 ןוא טבערגראפ ןענַײז ןדַיי ּוװ ןוא ןכָאװרעדניא עליפא סנצייוו טסע עמ ּוװ
 ...שייר-ר-ר רעקידנרעגארג-קראטש רעד טימ ןדער

 -פעשאב , ךיז טָאה רע .ענעביוהעג ןייק טשינרָאג -- עטכישעג ןַײז
 יד ביוא .םידיראי עכעלטַײװ ףא ןפיוקראפ ןוא דרעפ ןענעוונאג טימ "טקיט
 ךיז טָאה'מ ביוא ,טשינ ביוא ןוא ,טוג זיא ,טכַײל ןעגנאגעגּפָא זיא עוויינג
 סָאװ ,עכיצער ראפ ךיוא טלעטשענּפָא טשינ ךיז רע טָאה ,טלעטשעגנגעק
 לָאמא טָאה רע זא ,ַײברעד .טכאמעג ךיז לָאמ ןייא טינ ןיוש םיא טימ טָאה'ס
 טגעלפ ,רעגנוה ןדַײל ןוא ּפעטס ןיא ןטלאהאבסיוא ךיז ,ןפיולטנא טזומעג
 ןוא ןגיילקעווא סָאד ,עדערעשט עוװוָאּפעטס א ןופ "לקיטש, א ןגָאלשּפָא רע
 ,עמרוט ןיא קידנציז ,טציא ךיוא טָאה רע זא ,טסעומשעג טָאה'מ ...יור ןסע
 רע ןעוו ,שיילפ יור קעלייכ א לָאמא ןּפאכוצנַײרא ןופ טגָאזעגּפָא טינ ךיז
 יוזא רעדָא רעמאק רעד ראפ ןסע ןעגנערב ךיק ןפא ןרעװו טקישעג טגעלפ
 .רעכָאק םעד ןפלעה

 -סיוא ךיז טָאה סָאװ ,םעסָאי רעטזָאלרָאװראפ א -- ,טרָאװ םענייא טימ
 .עיסָארָאװָאנ ןיא וועשַיי ןשרעױּפ ןקידנגיליטַײװ א ןיא ץעגרע טעװעדָאהעג
 ןוא רעבַײרטנָא ןא ראפ רעדָא לגנַיי-קיש א ראפ טנידעג גנאל טָאה רע
 -עביא טשינ ךיוא םאטסימ ןוא טלאהסיוא םעניימעג ןַײז ןגָארקעג ראפרעד
 -עגנָא טָאה רע ןעוו ,רעדיװ ,ראפרעד ןוא ,ןרָאװעג טלדנאהאב טוג קיר
 ןופ גנוראפרעד ןַײז טקינייראפ רע טָאה ,עינאּפמָאק-םיוװָאנאג א ףא ןפָארט
 -רעד רעד וצ ּפעטס םעד ןסיוו ןופ ךיוא ןוא דרעפ םורא ןייגמורא ןענָאק
 ןסיוועג ןפא קעווא זיא רע עכלעוו טימ ,"סרעסייוו, ערעדנא ןופ גנוראפ
 .ךערעד ןשיויינג

 -טנגוי ןַײז טָאה רע .ןעשעג זיא'ס ןעוו ,טשינ טאמיק ןיוש טקנעדעג רע
 ןופ םיא זיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד ןוא ,טזָאלעגסיױרא ּפָאק ןופ עטכישעג
 ןעוועג זיא ,םאטש ןַײז טימ ןדנובעג םיא טָאה סָאװ ןוא ןבילבראפ ךָאנ ריא
 ךיז רע טגעלפ ,ןקינַײז א טדנעש'מ יו ,טרעהעג טָאה רע זא סָאװ ,סָאד
 ץוש ןַײז רעטנוא ןטעדנעשעג םעד רע טגעלפ טפָא ןוא ,ןלעטשנַײא
 .ןעמענ

 -ייא אזא ףא טָאה רע סָאװ ,ןעשעג קילג א ךָאנ זיא רעבשאמ עשיומ ,ָאי
 -אב םיא טימ רעכיז ךיז ןעמ טלָאװ ,טינ ןעוו לַײװ ,ןגָאלשעגנָא ךיז םענ
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 טמענ'מ ןעוו -- ,רעמאק ןיא ןקידנעמוקנָא-ַײנ א טימ לָאמעלא יװ ,ןעגנאג
 ןופ טייטשאב סָאװ ,ליּפש רעשיטנאטסערא טימ ערוועכ ןיא ןַײרא םיא
 עשיומ יו ,אזא טארפיב ,רעַײנ רעד עכלעוו ןופ ,עסאנ ןוא ענעקורט ,ּפעלק
 .סיורא טינ רעווייא ןצנאג ןייק טימ רעכיז טלָאװ ,רעבשאמ

 קאז-ןליפט ןוא -סעלאט סרעבשאמ עשיומ סָאװ ,קילג א עדאווא ,ָאי
 -אטס םאב ,ןטסטלע םאב ןיילא םיא וצ ךיוא ץערעכערעד טקעוװרעד טָאה
 רעד ןופ רעצישאב ןַײז ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןאשזרָאטאק םענעי אב ,עטסָאר
 -ירא לעווש-רעמאק יד טָאה ,רעבשאמ עשיומ ,רע רָאנ יו ,טונימ רעטשרע
 .טנאּפשעגרעב

 -גַײא רעסעב ךיז טָאה רעבשאמ עשיומ ןעוו ,קילג םעד וצ ייוװ רעבָא
 ןּפמעט ןטימ ,לגניריוא םענרעניצ ןטימ ,ןיושראּפ םעד ןעזרעד ןוא טקוקעג
 ןעזסיוא טכאמעג םיא ןבָאה סָאװ ,טנעה-לצעלק עצרוק יד טימ ןוא ןרעטש
 ,רע זיא עקאט ראפרעד סָאװ ןוא ,ןטנאטסערא ערעדנא יװ ,רעדרעמ רעמ
 ןטיה טפראדאב טָאה רע :טפאשרעריפנָא ףא ןרָאװעג טקורעגסיורא ,םענָאּפא
 ראפ ,ןסערעטניא עשיטנאטסערא ןופ ךאוו רעד ףא ןייטש ןוא ןילּפיצסיד יד
 סָאד ןעווענאש טשינ ןוא ןבעל ןגייא ןַײז ןקערטש טנָאקעג טָאה רע עכלעוו
 ןופ טכיזפוא ןרעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ערעדנא ןופ ךיוא ןבעל
 ,םישזער-עמרוט ןופ ןטָאבראפ יילרעלא ףא טקוקעג טשינ סָאװ ,רעסעמ ןַײז
 טימ ןבָאה קידנעטשאב ןוא ןטלאהאבסיוא ןזיואב םיא רע טָאה
 ?ףיז

 -אב רעטנעענ רעטעּפש ךיז טָאה רעבשאמ עשיומ ןעוו ,קילג םוצ ייוו
 ,רעטלָאגעג-ךעלסעה רעטשרעבייא ןַײז טימ ןוא םענָאּפ סמענעי טימ טנעק
 רעשינָאלזאג א ןזַײװאב לָאמא ךיז טגעלפ'ס רעכלעוו ףא ,ּפיל רעװָאלב
 טימ טפראדאב ךיז טָאה ןוא סאק ןיא ןַײרא זיא רע ןעוו ,ןּפָארט-סיײװש
 ...ןענעכערעצ ןצעמע

 גָאז א טייהרעליטש רעבשאמ עשיומ טָאה -- ,םעליולעשעניוביר --
 סָאװ ,לדער-ןטנאטסערא םענופ סיורא זיא רע יװ ,םעד ךָאנ ךַײלג ןָאטעג
 ?טכארבעג סע ךימ וטסָאה ןיהּוװ -- ,לעװש רעד ףא טנגעגאב םיא טָאה
 ?טלעטשעגנַײא ךימ ּוװ ןוא

 יד ךיז ףא ןעִיצ וצ טינ יידעק ,ןגָאז וצ רעמ טאהעג עריומ טָאה רע
 אב ןוא טכאמראפ ליומ סָאד טָאה רע .עקימורא יד ןופ טַײקמאזקרעמפוא
 ןעוו ,טכאנרעדפא ,רעטעּפש רָאנ ,טַײצ יד טינ זיא טציא זא ,ןסָאלשאב ךיז
 -יו ןיוש רע טעװ ,ןיילא ןבַײלב טעװ רע ןוא ןרעוװ ןפָאלשנא ןלעװ עלא
 .טגָאזרעד טינ טציא טָאה רע סָאװ ,ןקידנערעד יוו-טינ

 ןשיוװצ ןופ ןעמוקסיורא ןכָאנ ,ךַײלג טָאה רע .ןעוועג עקאט זיא יוזא ןוא
 יּפֶא ךיז ּוװ ,עראנ א ףא טרָא ןא ןזיוװעגנָא ןעמוקאב ,לדער-ןטנאטסערא
 טכאנאב ףא טעװ רע ּוװ ןוא ,גָאטאב קעּפעג לסיב ןיילק ןַײז טימ ןגייל
 ןוא ,טצעזאב טרָאד יוו-טינייוו ךיז טָאה רע .רעגעלעג ןַײז ןבָאה לָאמעלא
 ןוא טרעדנוזעגּפָא טַײװ ,טַײז א ןיא ןטלאה ךיז ןעזעג רע טָאה ךעלריטאנ
 בײהנָא ךיוא טָאה רע .ןשימ טינ ךיז םיקָאסא עשיטנאטסערא ענייק ןיא
 ןופ ,עמרָאנ רעד טיול טלײטעגסיוא ,ןסע עיצרָאּפ ןַײז ןעמוקאב טנװָא
 טינ טציא זיא רע זא ,דיירסיוא ןא טימ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע ןכלעוו

 ַפֵפָּפ



 טקיטיײנ סָאװ רעדָא טרעגאב סָאװ ,םעד ּפָא סָאד טערט רע זא ןוא ַײברעד
 רעד ףא רעגעלעג ןַײז ןקוקמורא ןעמונעג רע טָאה טלמעד .םעד ןיא ךיז
 סָאװ ,רעבַײל ליפ ןופ ךיורבעג ןגנאל ןופ רעטרילָאּפעגּפָא-טאלג רעד ,עראנ
 ףֹא גיוא ןא ןפרָאװעג ךיוא טַײצ רענעי וצ טָאה רע .ןבירעגסיוא יז ןבָאה
 יא ןקוק וצ ןופ ןטלאהענּפָא ךיז רע טָאה רעהא זיב סָאװ ,עשאראּפ רעד
 -עפרעדאב רעניילק א אב ,עשוב םוש ןָא ,ןבָאה סָאװ ,יד ףא יא ,ריא ףא
 ...טניווועגוצ ןיוש ,ריא וצ טדנעוועג ךיז ,שינ

 טָאה םעליוא-ןטנאטסערא רעד ןעוו ,טַײצ יד ןגיוצרעד ,ףָאסעל ,טָאה רע
 רענייא ןיא ,לצענאק ןיילק א ןעוו ןוא ,ןפָאלש םוצ ןטיירג ןעמונעג ךיז
 יד ךיוא יװ ,רעמאק יד ןטכיולאב ךאווש טָאה ,טרעױמעגנַײא טנאוו א
 רילָאק םעד ןצנאגניא טציא טָאה גנודיילק עיורג רעייז סָאװ ,ןטנאטסערא
 סנייא טציא ךיז ןבָאה רעמענעּפ עלעג-טאמ ךיוא יוזא ערעייז ןוא ןרױװעגנָא
 .לקנוט ןיא טלייטעגסיוא טינרָאג טימ ןרעדנא ןופ

 -רע סָאד ,טציא טָאה רעבשאמ עשיומ .טגיילאב ךיז ןעמ טָאה טָא ןוא
 .ןָאטעג סָאד טָאה רע .ןעַײנאב רעגעלעג-עמרוט ןַײז טפראדאב ,לָאמ עטש
 ןעטסָאמ ןצרוק ןוא ןגנאל ךָאנ ,ןבָאה ןטנאטסערא עלא ןעוו ,טלמעד טָא ןוא
 ךיז ָאש עטראגעג יד ןגָארקעג ,ףַאסעל ,רע טָאה ,ןפַאלשנַײא ןעמונעג ,ךיז
 ...ןקיניזאב וצ עגאל ןַײז ןוא ןעקנעדאב וצ

 ןכאווש םאב זיא רע יװ ,ןָאטעג קוק א טלמעד םיא ףא טלָאוװ'ס רעוו
 ,עראנ רעד ףא ןגעלעג ,ןטנאטסערא עקירעביא עלא ןשיװצ ,ןַײש-לצענאק
 ןעייג עכלעוו ,ןרערט ןופ סאנ םיא זיא םענָאּפ סָאד יװ ,ןעזעג ךיוא טלָאװ
 א ןָא לאווק ןכעלרעניא-ףיט א ץעגרע ןופ רָאנ ,ןגיוא יד ןופ טשינ םיא
 ..ןעמָאנ

 -ילג ןוא רעטרילָאּפעגּפָא-טאלג רעד ףא קידנגיל ,טָאה רעבשאמ עשיומ
 יװ ,טנייוו רע יװ ,טקרעמאב טשינ ,טעבעגרעטנוא םוש ןָא ,עראנ רעקישט
 ,ךיז טכאד ,זיא ןוא ןענייוו טרעהעגפוא טָאה רע ןעוו ,טקרעמאב טשינ ךיוא
 -וצ ןיוש רעשפע רעדָא ענעּפָא ענַײז ראפ יוזאיוו ןוא ,ןפָאלשעגנַײא בלאה
 -אב עטאט ןַײז -- עז -- ךָאנרעד ,רעטעּפש םיא ךיז טָאה ןגיוא עטכאמעג
 .ןזיוו

 -ראפ סערפיוש עקינייא טאהעג רע טָאה לטראג ןיא ןוא .לטיק א ןיא...
 ןלעװ רעמָאט זא ,ךיז טיירגראפ סָאװ ,לָאמא עיקט-לאב א יװ ,טקעטש
 טנאה רעד רעטנוא ןבָאה רע לָאז ,רעפיוש ןייא ףא סעיקט יד ןייג טינ םיא
 ...ערעדנא

 -שאמ עשיומ טָאה -- ?ענָאשאהשַאר טנַײה'ס ?עטאט ,סָאד זיא סָאװ --
 .ןָאטעג גערפ א טרעדנוװװראפ רעב

 .םערייכ א ,עשיומ ןוז ןַײמ ,ןיינ --
 ?ןעמעוו ףא --
 .טרעפטנעעג רעטָאפ רעד טָאה -- ,קוק א וט --
 -יורג א ןיא סעּפע ןעזרעד ךיז לָאמאטימ רעבשאמ עשיומ טָאה ָאד ןוא

 ןוא עקידיירפ ַײס ,רָאפ ןעמוק ןטַײקכעלרעַײפ-סקלָאפ עלא ּוװ ,לוש רעס
 ,טַײז א ןיא ןייטש רע טעז ןיילא ךיז ...ךעּפײה רעד ,עלילָאכ ,ןעוו ַײס
 -סיוא טלאה םעלַיוא רעטלמאזראפ רעד ןעמעוו ראפ ,רעטפָארטשעג א יו
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 -ייק לָאז ,ןעשעג םיא ףראד סָאװ ,סָאד יידעק ,טרָא רעדנוזאב א טלייטעג
 .ןטאש טינ ,ןרירנָא טינ םענ

 רע טעז ,עטאט רעד יװ ,עװעשָאכ עניוזא עקינייא ךָאנ טימ ןטאט ןַײז
 ןוא טכיל ענעדנוצעגנָא ליפ אב ,ערדינלָאק ווערע יו ,רעמעלאב ןפא ןייטש
 -כרופרעיסיורג ןיא טלמאזראפ זיא םעליוא רעסיורג א ...לוש ןיא ןּפמָאל
 -עעשעג רעקידנעײטשרָאפ א סעּפע ףא טראוו'מ ןכלעוו טימ ,ןגַײװש ןקיט
 ליפ ןופ ןטכיולאב ןענַײז םעליוא ןופ רעמענעּפ ןוא ּפעק ,לוש יד ...שינ
 טכיל ןופ ,עילעטס רעד ןופ רעטכַײלגנעה יד ןופ ּפָארא טמוק סָאװ ,טכיל
 -ריט יד ,ןעמונראפ זיא סעכױרָאּפ רעד .רעמעלאב ןפא טכיל ןוא דעמָא ןפא
 ןטראוו ןוא ןקוק סעריוטרעפייס יד ןוא ,ןפָא ןעייטש שעדױקנרָא ןופ ךעל
 .עלא סָאװ ,םעד ףא ךיוא

 ןעמעלא טכאמ סָאװ ,רעפיוש א ןופ לָאק א ךיז טרעהרעד לָאמאטימ ןוא
 סָאװ ,עשיומ ,רע טכאוורעד ןוא ףוא טרעטיצ סרעדנוזאב ןוא ,ןרעטיצפוא
 -יוש םעד טעזרעד רע ןוא ,טרעדנוזעגּפָא טַײז א ןיא ,רעמאזנייא ןא טייטש
 סָאװ ,ןטאט ןַײז ןופ רָאנ ,ןרעדנא ןייק ןופ טינ ליומ םוצ טלעטשעגוצ רעפ
 -עגסיוא טרָא ןא טָאה'מ ןעמעוו ,ןוז ןַײז ןגעוו עדייא רעד ןסיוו וצ טיג
 .טלייט

 עטסכעה יד -- ,ןפורסיוא לָאק א ךָאנרעד ךיז טרעהרעד -- ,עלָאלק א --
 עלא ןופ ןוא ןונ-ןיב עושיוהעי ןופ ,עכעכיוט רעד ןופ -- סעלָאלק יד ןופ
 רעטרעדנוזעגּפָא ןא ָאד ךיז טניפעג סָאװ ,םעד ןופ ּפָאק ןפא ערעדנא
 ןוא דנאש ןופ ,טַײקינירטּפָא ןופ גע םעד ןטָארטאב טָאה סָאװ ןוא
 .גנושלעפ

 ןיא -- .ןפורעגסיוא לָאק סָאד טָאה -- ףַײז רע לָאז ןטלָאשראפ --
 דלעפ ןיא ןוא טָאטש ןיא ,ןסיורד ןיא ןוא בוטש ןיא ,ןייג ןיא ןוא ןייטש
 .וואא .וואא

 טיהענּפָא ןוא ליטש םעליוא רעצנאג רעד ךָאנ טגָאז -- ,ןטלָאשראפ --
 .רעטלעש ןופ טרָאװ סעדעי

 -רעד ןוא טעזרעד רע ןוא ,ןגיוא יד ףוא רעבשאמ עשיומ טבייה ָאד ןוא
 ןע;לעגנָא ךיז טָאה רע עכלעוו אב ,סעוויוכלאב עמערָא יד ןופ ליפ טנעק
 םיא וצ ךיז ןוא ןרעגאלאב רָאטנָאק ןַײז טַײצ עטצעל יד ןגעלפ סָאװ ןוא
 קראטש םיא וצ זיא'מ ןעוו ,לָאמ עטצעל סָאד סָאװ ןוא ,םינונכאט טימ ןדנעוו
 קעװא זיא ,טיירדעגסיוא ריט-רעטניה א ךרוד ךיז רע טָאה ,ןטָארטעגוצ
 רעמיצסע ןַײז ןיא טָאה ןוא טגָאיעגכָאנ םיא טָאה םעליוא רעד ןוא ,םייהא
 -מערפ א ןופ ,רעמיצ סָאד ןזָאלראפ טזומעג ךָאנרעד ןוא טמעראילעג ליפ
 .ןבירטעגסיורא טנאה רעד

 -גוזעגּפָא טַײז רעד אב קידנעייטש ,רעבשאמ עשיומ טָאה -- ,ָאי --
 -עג טציא זיא רע רעכלעוו רעטנוא ,עלָאלק יד ךיז ףא ןעמונעג ,טרעד
 ןופ יא טפָארטשעג ןוא טמעשראפ ,ןגיובעג ,לגָאה א רעטנוא יװ ,ןענאטש
 ןשיװצ רעמעלאב ןפא טייטש סָאװ ,ןטאט ןַײז ןופ ךיוא יא םעליוא ןצנאג
 -נוא גנוטלעש עניימעגלא יד ןּפיל ענעגייא יד טימ זומ ןוא רע יוװ עניוזא
 ךיז ףא טמענ רעבשאמ עשיומ .ןעיָאזיב םוצ יװ -- ןגָאזכָאנ ןוא ןטלאהרעט
 ...ךיז ףא טיוט םעד טעב ןוא טקיטכעראב ,ץלא סָאד
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 -עלאב רעד ,דעמָא רעד ,לוש יד :דליב סָאד טדניוושראפ לָאמאטימ ןוא
 ןוא ,טלמאזראפ טרָאד ךיז טָאה סָאװ ,םעליוא רעצנאג רעד ןוא רעמ
 ןוא ,ןרעדנא ןבעל רענייא ,ןיילא ענייא ,עטאט ןַײז ןוא רע רָאנ ןבַײלב'ס
 ןָאק'מ סָאװ טימ ,םעד טימ ןגעקטנא םיא טמוק (עטאט א טרָאפ) עטאט רעד
 םיא וצ טמוק רע .ץלא ףא טיירג זיא סָאװ ,םענייא ןא ןעמוקנגעקטנא רָאנ
 טיירב יד ,סיירג יד םיא טזַײוװאב רע ןוא ,ןָאטעגנָא לטיק ןבלעז ןיא ץלא ,וצ
 ןיא ךיז לָאז ,עשיומ ,רע ךיוא זא ,סע טסייה ,דנגונעג זיא רע זא ,לטיק ןופ
 -רעהא זיא עטאט רעד ןענאוונופ ,ןיהֹא ןרעו ןעמונעגטימ ןוא ןליהנַײא םיא
 ןיוש זיא רעבשאמ עשיומ ...טלעוו רענעי ןופ רָאפָא-ןייכיוש א -- ןעמוקעג
 רעטָאפ רעד ּוװ ,ןיהא ןזָאל ךיז ןוא רעטָאפ םוצ ןלאפוצוצ דלאב טיירג
 ...ןעמענוצטימ םיא טרעגאב

 אב ,טכאנאב ןגיל ךיז טעזרעד ןוא ףוא ּפאכ א ךיז רע טוט ָאד רעבָא
 -עג-יורג ןופ טַײז רעד אב ,עראנ רעד ףא ,ןַײש-לצענאק רעכאווש רעד
 -יש עשיטנאטסערא ערעייז ןבָאה סָאװ ,ןָאטנָא ןיא ןטנאטסערא עטדיילק
 ךיז אב טָאה רע יוויוזא ןוא .ןגיוצעגרעבירא ּפעק ערעייז רעביא ןלענ
 ,רעטייווצ רעד ןיא טלעוװ ןייא ןופ ןאּפש א ןכאמ וצ טלעױּפעג טשרָאקָא
 רעבראה רעד וצ ,רעהא רעק-קירוצ רעד טינ םורעד ןיוש םיא טרא
 -לצענאק רעכאווש רעד אב ןעזרעד טציא טָאה רע עכלעוו ,טַײקכעלקריװ
 .ןַײש

 ךָאנ זיא'ס .ןגיוא ענעפָא טימ ןבילבעג ןגיל גנאל ןכאוורעד ןכָאנ זיא רע
 טָאה רעבשאמ עשיומ ןוא ,טכאנ עבלאה יװ ,רעטעּפש טשינ ,ירפ ןעוועג
 םיא טָאה'ס ּוװ ,טָאטש ןיא ןגָארטעגרעביא טלמעד למערד ןבלאה ןיא ךיז
 -נוזאב ןשיװצ טדער'מ סָאװ ,ןַײא ךיז טרעה ןוא טייטש רע זא ,טכאדעג
 -ראפ ,ערעדנא ןוא םיא ןרעיודאב עקינייא ּוװ ,קראמ ןיא ךעלדער ערעד
 עווצימ א ןוא יוזא טכער זיא'ס זא ,טנידראפ טָאה רע זא ,ןענַײט ,טרעק
 .םיא ףא

 טָאה'ס ּווװ ,םייהא ךיז וצ ןבילקרעד ךיז ךעלקנאדעג ךָאנרעד טָאה רע
 -ךעלטסוּפ ןַײז ןיא םוא טשרעוצ טעקנָאלב רע זא ,טכאדעג רעדיוו םיא
 טָאה ןוא ןריט יד רעטנוא טמוק ,רעטנאקאבמוא ןא יוװ ,ףיוה ןקיטכאנאב
 -אב רע זא ,ךָאנרעד ;ןטערטרעבירא ןלעוװש ענעגייא ענַײז טומ םעד טינ
 רע זא ,רעדיו םיא טכאד ,ןַײרא בוטש ןיא ףָאסעל טמוק ןוא ךיז טסילש
 -וצ ..רעמיצ וצ רעמיצ ןופ טירט עליטש טימ ,עוויינגיב יו ,םוא טנאּפש
 טמוק ךָאנרעד ;ןפָאלש ייז יװ ,ךעלקינייא יד ןיא ןַײא ךיז רע טקוק טשרע
 ןוא טינ טפָאלש יז זא ,טעז ןוא רעמיצ סעסעדוי רעטכָאט ןַײז ןיא רע
 -ּפָארא ליטש ףוא טינ ןרעה סָאװ ,ןרערט ןופ סאנ ריא זיא ןשיק יד זא
 טעז ,רעמיצ ןיא ךיז וצ ןַײרא טמוק רע זא ,ףָאסעל ןוא .ןעּפאק ןוא ןעניר
 -טנא ןיא ןוא ,טינ סע טמענראפ רענייק ןוא טעבראפ זיא טעב ןַײז יװ ,רע
 טשינ ,ענושעמ סעּפע -- עז רעבָא ,בַײװ ןַײז ,עלעטיג טגיל ןקידרעבינגעק
 טקנוּפ ןייא ןיא ןגיוא ענרעזעלג טימ טקוק רָאנ ,טכאוו יז טשינ ,טפָאלש יז
 .טײקטרעוװילגראפ ריא טימ דעכאּפ א סעּפע טקעוװרעד ןוא טרעווילגראפ
 -סיורא לגרָאג ןופ יירשעג א טיירג םיא זיא דלאב ןוא ,ךיז טקערשרעד רע
 ךעלקריוו טלָאװ ןוא םייה רעד ןיא ןַײז סעמעעב טלָאװ רע ךַײלג יוװ ,ןעמוק
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 יוזא ,טנעָאנ יוזא ןעזרעד יז טָאה רע .טקילגמוראפ סעּפע ןעלעטיג ןעזרעד
 -רָאפ טנַײה ןיא םייה ןַײז ןיא סָאװ ,טסּוװעג טינ טָאה רע יװ זא ,רָאװ
 ,טרעקעגמוא טינ טכירעג ןופ ןיוש ךיז טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ ןעמוקעג
 ,טציא טעז רע סָאװ ,םעד וצ סעכעלנע סעּפע זא ,טליפרעד ךָאד רע טָאה
 ןופ טלָאװעג רעדיו םיא ךיז טָאה'ס ןוא ,ןפָארטעג טרָאד סיוועג טָאה
 -סייא ןא ןיא ףליה וצ טפור'מ ןעוו יװ ,ןזָאלסיױרא יירשעג א לגרַאג
 .ערָאצ

 רע ּוװ ,טנָאמרעד ךיז ןוא ןָאטעג ּפאכ א רעדיוו ךיז רע טָאה ָאד רעבָא
 -אב ,עמרוט ןיא ,טָאטש ןופ טַײװ זא ,םייה רעד ןיא טינ זא :ךיז טניפעג
 -ישטילג רעטרילָאּפעגּפָא,טאלג רעד ףא ןטנאטסערא טימ ןעמאזוצ ,טכאנ
 ..ןעַײרש סָאד ןפלעה םיא טעװ סָאװ זא ןוא -- עראנ רעק

 -עגוצ טינ גיוא ןייק טימ ,קידנגיל טכאנ עצנאג יד ,יוזא ןיוש טָאה רע
 ןעוו ןוא ןפָאלשעג ךָאנ ןענַײז ןטנאטסערא עלא ןעוו ,גָאטראפ ןוא ,טכאמ
 טימ רעטצנעפ ןטעטארגראפ ןכיוה ןכרוד טָאה גָאט בײהנָא רעכאווש רעד
 יו ,ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה ,טקוקעגנַײרא טַײקסאלב םינָאמיס עטשרע יד
 םוצ םענָאּפ ןטימ ןָאטעגנָא ןליפט-ןוא-סעלאט ןיא זיא רעבשאמ עשיומ
 טכאמעג טָאה ּפָאק ןרעביא סעלאט רעד .ןענאטשעג טדנעוװעג רעטצנעפ
 -שיש עקידענושעמ ןימ א סעּפע יװ ,שָאר-לעש ןקיטנאק-ףראש ןַײז ןעזנָא
 רעגנאל א סייב יװ ,ןענוואד ןופ טַײצ עצנאג יד ןענאטשעג זיא רע .עק
 ןעוו ןוא .טרירעג טינ רעווייא ןייק טימ ןוא ליטש ,קַיור -- ערסע-עניומש
 -עגכרוד ףָאלש ןיא טלמעד דָארג ךיז טָאה סָאװ ,טנאטסערא ןא רענייא
 ןוא ,זיא'ס טעּפש יװ ,ןעז טלָאװעג ןוא ןגיוא יד ןביוהעגפוא טָאה ,ןפרָאװ
 ןכעלשידַיי-דמערפ ןקידנגרָאמירפ ןַײז ןיא רעבשאמ עשיומ ןעזרעד טָאה
 סָאװ ,קידנסיוו טשינ ,ןקָארשרעד דליוו לָאמאטימ ךיז רע טָאה יוזא ,ץוּפ
 סָאװ ,טסנעּפשעג א רעשפע יצ ןשטנעמ ןקידעבעל א יצ ,ךיז ראפ טעז רע
 .ןדניוושראפ םיא םעלָאכ ןיא ןוא ףָאלש ןיא ןזיוואב טינ טָאה
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 א ףא עמרוט ןיא רעבשאמ עשיומ רעביא רימ ןזָאל ָאד ןֹוא .ןיוש ןוא
 -עגרעטנוא ןא ןעגנערב םייהא קירוצ רעטעּפש םיא ןלעװ רימ זיב ,טַײצ
 .רע טשינ טאמיק ןיוש ןוא םענעסיר

 עסיוועג קנאדא שטָאכ -- ,רעַירפ ףא ָאד רימ ןפיולראפ -- ,ָאי לַײװ --
 -יוכלאב עזייב ענַײז ןופ עליפא ךיוא ןוא ענעגייא ענַײז ןופ ןסעלדאטשיה
 סָאװ ,טנָאמרעד ךיז ןוא טקוקעגמורא ךיז ,ףָאסלָאקּפָאס ,ןבָאה עכלעוו ,סעוו
 ןסעלדאטשיה יד טָא קנאדא ,רימ ןגָאז ,שטָאכ -- ,ןָאטעגּפָא ָאד ןבָאה ייז
 -סיוא ,ןעשיומ ,םיא לָאז'מ ,ףראד עמ ןעמעוו אב ןגָאלשרעד ךיז ןעמ טָאה
 ןרעגנירגראפ םיא לָאזמ ןוא ןטנאטסערא ערעדנא ןופ ןרעסעב םוצ ןלייט
 טעברא-ץראווש ףא ןעמענ טשינ םיא לָאז'מ סָאװ ,לשַאמעל ,טימרעד שטָאכ
 ןיא ןוא ןעיאזיב ןיא ןעז טינ םיא לָאז'מ יידעק ,ערעדנא עלא יװ טָאטש ןיא
 םיא לָאז'מ ,טלעױּפעג ךיוא טָאה'מ שטָאכ :רעדײלק עשיטנאטסערא יד
 ןוא ןיד רעד יװ ,זַײּפש עשידִיי עקירעהעג יד וועטמָאי-סעבאש ןזָאלוצ
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 טָאה'מ ןעו זא ,טלעױּפעג רעדיוו ךיוא טָאה'מ שטָאכ ;טרעדָאפ געהנימ
 -עמרוט ןופ יצ ,ראצ ןופ יצ -- ןרָאװעג קנארק זיא רע זא ,טרעהרעד
 רע ּוװ ,לָאטיּפש-עמרוט ןיא ןריפרעביא ךַײלג םיא ןעמ לָאז -- ,םישזער
 א ןופ טכיזפוא ןרעטנוא ןוא גנורענרעד ערעסעב ףא ןעניפעג ךיז טעװ
 -- ,גנויצאב רעטוג ראפ טלָאצאב טוג ןעמוקאב טעװ רעכלעוו ,רעטקָאד
 ,טגינעג טינ סָאד טָאה רעבָא ךָאד ,טלעױּפעג ןעמ טָאה ץלא סָאד שטָאכ
 טינ ןיוש ןיילא לָאז רע זא ןוא ןכאמ ץנאג קירוצ ךָארב ןַײז םיא לָאז'מ
 ןעלקעּפרעביא ךיז ןעוועג םיא טלָאװ רעסעב זא ,טלעױּפעג ךיז אב ןבָאה
 ךָאנ ,ָאד ןבַײלב וצ רעדייא ,טגיילעגרָאפ םיא טָאה רעטָאפ רעד ּוװ ,ןיהא
 .ןפָארטעג סנטצעל טָאה םיא סָאװ ,םעד םעלא

 יי העטייווט ףָאס
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